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INFORMATION Diarienummer
2020-06-16

 

NOS 2020/11

1 (1)

Nämnden för omsorg och stöd
 

Information NOS 2020-06-23

a) Exempelärende
b) Covid-29-information
c) Status evakuering Åsbytorp
c) Slutrapport – planering för upprustning av särskilda boenden i Ängelholm
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Utvärdering av arbetet med 
Ung omsorg i Ängelholms 
kommun 

- Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst
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Bakgrund – Ung omsorg

• KF beslutade 2015 att bifalla motion ”om att ge äldre inom äldreomsorgen guldkant i tillvaron”

• Under 2018 upphandlades tjänsten och avtal tilldelades Ung omsorg. Nuvarande avtal löper ut 2020-11-30 och kan därefter inte 

förlängas.

• Ung omsorg startades upp i december 2018.

• Inför 2019 tilldelades Hälsa 500 tkr i budgetmedel för att starta upp projektet Ung omsorg på tre av kommunens särskilda 

boende under ett års tid. 

• Inför budgetarbete 2020 och planår 2021-2022 lämnade Hälsa förslag till anpassning av verksamhet utifrån tilldelad 

budgetram, en del i detta var att avsluta Ung omsorg.

• KF beslöt att förlänga projektet och tillförde Hälsas budgetram 500 tkr 2020 som ett engångsbelopp.
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Syfte • Att utvärdera arbetet med Ung omsorg i Ängelholms 

kommun – Karlsgården, Kungshaga väst och 

Kungshaga öst

• Uppdraget ska återrapporteras 31 augusti 2020
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Ung omsorg
Anställer ungdomar mellan 13-
18 år. Ungdomarna arbetar i 
grupper på äldreboenden under 
ett par timmar i veckan.

Vision Syfte

• Att skapa meningsfulla 

möten mellan 

generationer, dvs mellan 

ungdomar och äldre, och 

ge unga en utvecklande 

start i arbetslivet

• Att ge mervärden i den 

sociala omsorgen på 

äldreboenden

• Att erbjuda ungdomar ett 

första extrajobb, naturlig 

språngbräda ut i 

arbetslivet

• Att väcka vårdintresse 

och få fler ungdomar att 

se äldreomsorgen som 

ett framtida karriärval
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Former för 
arbetet med  
Ung omsorg i 
särskilt 
boende

• Uppstartsmöte tillsammans enhetschef och  
teamledaren från ung omsorg samt utsedda 
ambassadörer från verksamheten

• Struktur för arbetet upprättades:

• Former för kontinuerlig avstämning och dialog
• Tidsrapportering
• Aktiviteternas upplägg och utformning
• Genomgång av verksamhetens rutiner och 

värdegrund
• Vikten av webbutbildning demens ABC
• Tydliggörande av roller och dess ansvar
• Dagar och tidpunkter för aktiviteter
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Vad har 
fungerat bra?

• Ungdomarna har varit positiva och entusiastiska till att genomföra 

aktiviteter

• Ungdomarna har varit punktliga och öppna för input och feedback

• Sociala gentemot boende och personal 

• Boendet har kunnat erbjuda fler planerade aktiviteter under helgerna

• Ungdomarna uppger att de fått en ökad positiv inställning till 

äldreomsorgen
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Vad har 
fungerat 
mindre bra?

• Lång inkörningsperiod

• Låg kontinuitet

• Tid från verksamheten har tagits i anspråk då 
ambassadörerna har fått ägna mycket tid åt 
handledning:

• Bemötande
• Stöd och handledning
• Beroende av kompisen
• Kunskap om demens

• Aktiviteterna var inte anpassade utifrån de äldres 
behov och förmåga

• Inte lockat ”nya” boende att delta på aktiviteter
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Kontinuerlig 
utvärdering, 
dialog och 
anpassning av 
verksamheten

• Återkommande dialog med Ung omsorg för att få till:

• Kontinuitet
• Anpassade aktiviteter
• Ungdomarnas arbetstid utifrån de boendes behov
• Webbutbildning demens ABC

• Handledning för ungdomarna 

• Tid på APT för information till medarbetarna om 
planerade aktiviteter av Ung omsorg och för att 
säkerställa ett bra bemötande av ungdomarna när de 
kommer

• Muntlig och skriftlig information till de boende för att 
uppmuntra till delaktighet av aktiviteterna
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Covid- 19
I samband med Covid- 19 infördes 
besöksförbud på särskilda boende

Aktiviteter på distans:

• Skickat vykort och brev

Aktiviteter utomhus

• Allsång 

• Musikunderhållning 

• Sått fröer – plantorna har sedan planterats vid boendet

• Nationaldagsfirande

Digitala aktiviteter

• Inläsning av berättelser,

• tillverkning av säsong- och högtidsrelaterat pyssel

• Vårpromenad

Förslag från boendet:

• Vad händer i Ängelholm? Filminslag

• Film från omgivningen, hav, stadskärna, natur
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Utvärdering 
och resultat 
från:

23 av 29 ungdomar besvarade enkäten, 

svarsfrekvens på 79 procent.

Ung omsorgs enkätundersökning

• Visar på nästintill enbart positiva resultat, för såväl 

den enskilde ungdomen som till hur man tror de 

boende uppskattar besöken

• Drygt två tredjedelar av ungdomarna, kan tänka sig ett 

yrke inom vård och omsorg i framtiden 

• Mer än hälften kunde tänka sig att ansöka till vård och 

omsorgsprogrammet på gymnasiet

• De flesta kan tänka sig att rekommendera arbetet till 

någon annan
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Utvärdering 
och resultat 
från:

28 av 65 medarbetare besvarade 

enkäten, svarsfrekvens på 43 procent.

Enkätundersökning från Hälsa 
ställd till medarbetarna

• Sammantaget har besöken upplevts positivt på 

Kungshaga väst och Kungshaga öst

• Besöken har medfört ett större utbud av organiserade 

aktiviteter under helgerna

• Svårt att få de boende att medverka vid aktiviteterna

• Medarbetarna på Karlsgården har varit mindre 

positiva utifrån att det är ett demensboende, 

medarbetarna upplever större oro bland de boende 

under och efter besöken

15



Utvärdering 
och resultat 
från:

38 av 59 boende besvarade enkäten, 

svarsfrekvens på 64 procent.

Enkätundersökning från Hälsa 
ställd till boende på Kungshaga 
väst och Kungshaga öst

• Drygt 40 procent av de boende har deltagit vid 

aktiviteterna

• De boende som deltagit har upplevt besöken som 

positiva, då man har uppskattat såväl gemenskapen 

som själva aktiviteten

• Av de boendes som har deltagit har  drygt 40 procent 

deltagit frekvent varje vecka

• Cirka 60 procent av de boende har inte deltagit på 

aktiviteterna. Som skäl har man angivit att det inte har 

varit intressant  och eller att man inte har upplevt 

något behov

• Synpunkter som framkommit är att tiden för 

aktiviteterna inte alltid har passat och att det har varit 

för få deltagare vid aktiviteterna.
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Positiva 
bieffekter

• Framtida utmaning att rekrytera i den omfattning som 

krävs till vård och omsorg

• Ungdomarna uppger att de fått en ökad positiv 

inställning till äldreomsorgen

• 70 procent av ungdomarna kan tänka sig att utbilda 

sig till ett omvårdnadsyrke i framtiden

• Generationsöverskridande möten

• Möjligheten för ungdomarna att ta ett första steg in 

på arbetsmarknaden
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Enhets-
chefernas
bedömning
Inför budgetarbetet 2020

Bedömningen gjorde utifrån:

• Vinst på lång sikt utifrån kompetensförsörjning

• Trots en god struktur och välplanerad uppstart var inkörningstiden 

lång. 

• Ungdomarna har behövt mycket handledning och stöd, tid från 

verksamheten togs i anspråk

• Guldkant i tillvaron kan ges av medarbetarna på enheten i vardagen

• Effekten av ungdomarnas arbete har inte motsvarat de insatser som 

krävts från verksamheten
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Att beakta
• Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed 

ingen verksamhet som kommunen är skyldig att 

bedriva

• Ung omsorg har varit ett komplement till de aktiviteter 

som personalen genomför på enheterna och som 

aktivitetssamordnarna arrangerar i träffpunkterna

• Avtalet löper ut 2020-11-30 och kan inte förlängas
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Alternativ 1
• Att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att 

nuvarande avtal löper ut 2020-11-30

• Att aktiviteter fortsätter arrangeras av personalen på 

enheterna och av aktivitetssamordnarna på 

träffpunkterna. 

• Enskilda aktiviteter arrangeras som idag utifrån 

individuella behov och i enlighet med upprättad 

genomförandeplan. 

• Att vidmakthålla samarbetet med 

utbildningsanordnare för att kunna fortsätta erbjuda 

praktikplatser och feriearbete för ungdomar och att 

fortsätta marknadsföra arbete inom vård och omsorg 

som ett framtida karriärval.  

Äldreboende Budget 2020 Budget 2021

Karlsgården 142 tkr 0 tkr

Kungshaga väst 142 tkr 0 tkr

Kungshaga öst 142 tkr 0 tkr

Totalt 426tkr 0 tkr
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Alternativ 2
• Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung 

omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda 

boenden, i kommunal drift, med inriktning vårdboende.  

• Konceptet kan inte finansieras inom Hälsas befintliga 

budgetram, budgetmedel behöver därför  tillskjutas 

Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av 

nämndens övriga verksamhet, i det fall konceptet ska 

fortgå i enlighet med alternativ 2.

Timmar Budget 
2021-

Kommunala 
särskilda boenden 
(6st)

3 600 853 tkr

Totalt 853 tkr
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Alternativ 3
• Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung 

omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda 

boenden med inriktning vårdboende, såväl i 

kommunal som privat drift.

• Konceptet kan inte finansieras inom Hälsas befintliga 

budgetram, budgetmedel behöver därför tillskjutas 

Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av 

nämndens övriga verksamhet, i det fall konceptet ska 

fortgå i enlighet med alternativ 3.

Timmar Budget 
2021-

Kommunala 
särskilda boenden 
(6st)

3 600 853 tkr

Privata särskilda 
boenden (4st)

2 400 569 kr

Totalt 1 422 tkr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOSAU § 36 Dnr. NOS 2020/81  

Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms 
kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst

Ärendebeskrivning

Huvuduppdrag Hälsa fick avsatt medel för ett ettårigt samarbete med Ung omsorg där 
ambitionen var att ge äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron. Tidsperioden avsåg 
2018-12-01 – 2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. Huvuduppdrag Hälsa fick i 
uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg för att redovisas till Kommunstyrelsen 
senast den 31 augusti 2020.

Vid uppstarten formulerades inga konkreta mål för verksamheten och det är därför svårt 
att utvärdera Ung omsorgs resultat och om huruvida det varit en lyckosam satsning. Det 
innebär samtidigt att det är svårt att besluta om den framtida verksamhetens vara eller icke 
vara. Bedömningen är att utfallet varit annorlunda om uppdraget varit mer förankrat i 
verksamheten.

Ordförandes förslag är därför att projektet Ung omsorg förlängs under år 2021, att 
projektet genomförs på tre nya vårdboenden samt att konkreta mål för verksamheten 
formuleras när den startas upp. Ordförande föreslår samtidigt att ny utvärdering görs till 
kommunstyrelsen i augusti 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – 
Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200
Ordförandeförslag från Ingela Sylwander (M)

Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman och Susanne Westerdahl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för omsorg och stöd AU

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd 
besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta

 
att förlänga projektet Ung omsorg ett år t.o.m. 2021,

 
att genomföra Ung omsorg på tre nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare. 
Projektet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i 
augusti 2021, samt

 
att budgetmedel tillskjuts huvuduppdrag hälsa med 426 500 kronor.

 

Beslutet ska expedieras till
Nämnden för omsorg och stöd
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG Diarienummer
2020-06-12

 

NOS 2020/81

1 (2)

 

Nämnden för omsorg och stöd
 

Ordförandeförslag - Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i 
Ängelholms kommun - Karlsgården, Kungshaga öst och väst

Ärendebeskrivning

Huvuduppdrag Hälsa fick avsatt medel för ett ettårigt samarbete med Ung omsorg där ambitio-
nen var att ge äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron. Tidsperioden avsåg 
2018-12-01 – 2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. Huvuduppdrag Hälsa fick i upp-
drag att utvärdera arbetet med Ung omsorg för att redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 
augusti 2020.

Vid uppstarten formulerades inga konkreta mål för verksamheten och det är därför svårt att ut-
värdera Ung omsorgs resultat och om huruvida det varit en lyckosam satsning. Det innebär sam-
tidigt att det är svårt att besluta om den framtida verksamhetens vara eller icke vara. Bedömning-
en är att utfallet varit annorlunda om uppdraget varit mer förankrat i verksamheten.

Ordförandes förslag är därför att projektet Ung omsorg förlängs under år 2021, att projektet ge-
nomförs på tre nya vårdboenden samt att konkreta mål för verksamheten formuleras när den 
startas upp. Ordförande föreslår samtidigt att ny utvärdering görs till kommunstyrelsen i augusti 
2021

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta

 
att förlänga projektet Ung omsorg ett år t.o.m. 2021,

 
att genomföra Ung omsorg på tre nya vårdboenden som inte deltagit i projektet tidigare. 
Projektet ska ha en tydlig målbild vid start. Ny utvärdering ska ske till kommunstyrelsen i augusti 
2021, samt

 
att budgetmedel tillskjuts huvuduppdrag hälsa med 426 500 kronor.

 
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta 

 
att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag

26



ORDFÖRANDEFÖRSLAG Diarienummer
2020-06-12

 

NOS 2020/81

2 (2)

Ingela Sylwander (M)
Ordförande Nämnden för omsorg och stöd

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Utvärdering av arbetet med 

Ung omsorg i Ängelholms 
kommun 

- Karlsgården, Kungshaga väst och 
Kungshaga öst  
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Sammanfattning 

Företaget Ung omsorg startade 2007 med visionen att skapa meningsfulla 
möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. 
Samtidigt hoppas företaget på att väcka vårdintresse och få fler ungdomar att 
se äldreomsorgen som ett framtida karriärval. 
 
I december 2018 startades ett ettårigt projekt med Ung Omsorg på tre av 
kommunens särskilda boenden; Kungshaga väst, Kungshaga öst och 
Karlsgården.  
 
Huvuduppdrag Hälsa gavs i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg.  
Utvärdering gjordes genom enkätundersökningar. En ställd till de boende på 
Kungshaga väst och Kungshaga öst samt en till medarbetarna på de berörda 
boendena. Samtidigt genomförde Ung omsorg en enkätundersökning ställd till 
ungdomarna. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 
augusti 2020. 
 
Drygt 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har 
deltagit på aktiviteterna arrangerade av Ung omsorg. De som har deltagit har 
upplevt besöken som positiva, då man har uppskattat såväl gemenskapen som 
själva aktiviteterna. Synpunkterna som framkommit är att tiden för 
aktiviteterna inte alltid har passat och att det har varit för få deltagare vid 
aktiviteterna. 
 
Sammantaget upplever medarbetarna på vårdboendena Kungshaga väst och 
Kungshaga öst att besöken av Ung omsorg varit positiva, då ett större utbud av 
organiserade aktiviteter har kunnat ske under helgerna. Trots detta har endast 
en tredjedel av de boende deltagit på aktiviteterna. Däremot har upplevelsen 
varit mindre positiv på demensboendet Karlsgården där de boende har 
upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg. 
 
Ung Omsorgs egen enkätundersökning visar på nästintill enbart positiva 
resultat, för såväl den enskilde ungdomen som i inställningen till hur de tror att 
de boende uppskattat besöken. Det framkommer att övervägande delen av 
ungdomarna har en mer positiv inställning till äldreomsorgen än tidigare och 
att drygt två tredjedelar av ungdomarna kan tänka sig ett yrke inom vård och 
omsorg i framtiden. 
 
Om konceptet Ung Omsorg ska fortgå, behöver konceptet breddinföras på 
samtliga särskilda boenden i kommunen med inriktning vårdboende. Det krävs 
då ny upphandling och budgetmedel behöver tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, 
alternativt behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet.   
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   2020-
  

 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att bifalla motion ”om att ge 
våra äldre i äldreomsorgen guldkant i tillvaron”. Under 2018 genomfördes 
upphandling av tjänsten och avtal tilldelades företaget Ung omsorg med 
avtalstid 2018-12-01—2019-12-01 med möjlighet till 1 års förlängning. 
Nuvarande avtal löper ut 2020-11-30 och kan därefter inte förlängas. 
 
Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 2019, 500 tkr i budgetmedel, för att starta upp 
projekt på tre av kommunens särskilda boenden, Karlsgården, Kungshaga väst 
och Kungshaga öst. Ung omsorg startades upp i december 2018. Tanken var 
att arbetet skulle pågå under ett års tid och att utvärdering därefter skulle ske. 
Vid uppstarten av arbetet formulerades inga konkreta mål. 
 
På Karlsgården, Kungshaga väst och Kungshaga öst bor 89 personer. Besök av 
ungdomar från Ung omsorg har genomförts vid ett tillfälle i veckan, av sex 
ungdomar som vardera har arbetat två timmar.  
 
Inför budgetarbetet 2020 och planår 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa 
förslag till anpassning av verksamheten utifrån tilldelad budgetram, en del i 
detta var att avsluta Ung omsorg. Kommunfullmäktige beslöt att förlänga 
projektet och att därför tillföra Hälsas budgetram 500 tkr 2020 som ett 
engångsbelopp. Huvuduppdrag Hälsa fick samtidigt i uppdrag att utvärdera 
arbetet med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020. 

 

1.2 Syftet med utvärderingen 

Huvuduppdrag Hälsas uppdrag är att utvärdera arbetet med Ung omsorg. 
Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. 

 

1.3 Ung omsorg 

Idéen till företaget Ung omsorg föddes av Benjamin Kainz och Arvid Morin 
som i samband med att de tog studenten 2007 startades företaget med visionen 
att skapa meningsfulla möten mellan generationer, dvs mellan ungdomar och 
äldre, och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.  
 
Syftet med ungdomarnas arbete är att ge mervärden i den sociala omsorgen på 
äldreboenden genom att skapa guldkant i tillvaron för äldre genom att erbjuda 
social gemenskap och aktiviteter i form av promenader, högläsning eller 
sällskapsspel. För ungdomarna kan det vara det första extrajobbet och en 
naturlig språngbräda ut i arbetslivet. Samtidigt hoppas företaget på att väcka 
vårdintresse och få fler ungdomar att se äldreomsorgen som ett framtida 
karriärval. 
 
Ung omsorg anställer ungdomar mellan 13-18 år. Ungdomarna arbetar i 
grupper på äldreboendena under ett par timmar i veckan. 
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Deltagare: Ett antal högstadieungdomar knyts till vardera särskilda boende. 
Under varje arbetspass arbetar 2-3 ungdomar tillsammans. 
 
Teamledare: Varje grupp leds av en teamledare som oftast går andra året på 
gymnasiet. Teamledaren ansvarar för att leda ungdomarna, ha kontakt med det 
särskilda boendet och utforma aktiviteterna. 
 
Regionchef: Ansvarar för 4-5 team och går oftast sista året på gymnasiet. 
Regionchefen stöttar teamen i deras arbete och är ansvarig för nyrekrytering. 
 
Ung Omsorg ambassadör: En medarbetare på äldreboendet som har utsetts 
till kontaktpersonen gentemot Ung omsorg. Medarbetaren har kontakt med 
teamledaren och beslutar om vilka aktiviteter som är lämpliga samt fungerar 
som länk mellan Ung omsorg, de boende, anhöriga och personal. 

1.1.1 Ung Omsorg Ängelholm 

För att kunna starta upp verksamhet på Karlsgården, Kungshaga väst och 
Kungshaga öst anställdes drygt 30 ungdomar från Ängelholms närområde, 
varav tre teamledare, av företaget Ung omsorg. Totalt sökte 148 ungdomar, 
övervägande tjejer. Samtliga killar som ansökte kallades till intervju. Bland 
ungdomarna som anställdes i Ängelholm var 21 procent killar, vilket är i linje 
med företagets generella genomsnitt.  

2 Utvärdering och resultat 
För att kunna utvärdera resultatet av Ung omsorg på kommunens särskilda 
boenden genomfördes tre enkätundersökningar. Ung omsorg genomförde en 
enkätundersökning ställd till ungdomarna. Huvuduppdrag Hälsa genomförde 
två enkätundersökningar, en ställd till de boende på Kungshaga väst och 
Kungshaga öst och en ställd till medarbetarna på Karlsgården, Kungshaga väst 
och Kungshaga öst.  
 
Utvärderingen gjordes genom en summativ resultatutvärdering eftersom  
konkreta mål med verksamheten saknades sedan början av projektet med Ung 
Omsorg. 

2.1 Utvärdering av Ung omsorgs ställd till ungdomarna 

I Ung omsorgs enkätundersökning, ställd till ungdomarna sommaren 2019, 
önskade man få svar på hur ungdomarna upplevde arbetet, om de hade fått det 
stöd de ansåg sig behöva och om de hade fått ett ökat intresse av vård och 
äldreomsorg. 
 
23 av 29 ungdomar besvarade enkäten vilket genererar en svarsfrekvens på 79 
procent. Enkätundersökningen bestod av såväl kryssfrågor som frågor med 
fritextsvar. Se bilaga 1. 
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2.1.1 Summering 

Ung Omsorgs egen undersökning visar på nästintill enbart positiva resultat, för 
såväl den enskilde ungdomen som till hur man tror de boende uppskattar 
besöken. 
 
Drygt två tredjedelar av ungdomarna kunde tänka sig ett yrke inom vård och 
omsorg i framtiden och mer än hälften kunde inte tänka sig att ansöka till vård- 
och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Endast ett fåtal kunde inte tänka sig att 
rekommendera arbetet till någon annan. 

 

2.2 Utvärdering av Ung Omsorg ställd till medarbetarna 

Hälsas enkätundersökning riktade sig till medarbetarna på Karlsgården, 
Kungshaga väst och Kungshaga öst. Totalt skickades 65 enkäter ut och 28 
besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Se bilaga 2. 
 

2.1.1 Summering  

Sammantaget har besöken av Ung omsorg upplevts positivt på Kungshaga väst 
och Kungshaga öst. Besöken av Ung omsorg har medfört ett större utbud av 
organiserad aktivitet under helgerna. Trots detta har endast en tredjedel av de 
boende deltagit på aktiviteterna.  
 
Medarbetarna på Karlsgården har varit mindre positiva. De boendes kognitiva 
nedsättning gör det ofta svårt att möta nya ansikten vilket kan ha bidragit till att 
de boende upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg. 
Medarbetarna upplever även att det har varit svårt att få de boende att 
medverka vid aktiviteterna och att deras kognitiva nedsättning ofta gjort det 
svårt att få ett sammanhang av aktiviteterna. 
 

2.3 Utvärdering av Ung Omsorg ställd till de boende 

Huvuduppdrag Hälsa valde att rikta enkäten till boende på Kungshaga väst och 
Kungshaga öst. De boende på Karlsgården undantogs från 
enkätundersökningen då samtlig av de boende har en kognitiv nedsättning.  
 
Totalt överlämnades 59 enkäter och 38 av boende besvarade enkäten, vilket ger 
en svarsfrekvens på 64 procent. Enkätundersökningen bestod av såväl 
kryssfrågor som frågor med fritextsvar. Se bilaga 3.  
 

2.1.2 Summering 

Sammantaget har drygt 40 procent av de boende deltagit vid aktiviteterna 
arrangerade av Ung omsorg. De som har deltagit har upplevt besöken som 
positiva, då man har uppskattat såväl gemenskapen som själva aktiviteterna. Av 
de boende som har deltagit har drygt 40 procent deltagit frekvent varje vecka. 
Synpunkterna som framkommit är att tiden för aktiviteterna inte alltid har 
passat och att det har varit för få deltagare vid aktiviteterna. 
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2.4 Summering av samtliga utvärderingar 

Ung omsorgs egen enkätundersökning visar till största delen enbart på positivt 
resultat medan enkätundersökningarna ställda till boende och medarbetare 
belyser såväl positiva som negativa aspekter, vilka behöver beaktas. 
 
Det är enbart 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst 
som har deltagit på aktiviteterna och av dessa har drygt 40 procent deltagit 
regelbundet varje vecka. De boende som har deltagit har upplevt besöken som 
positiva. Dock har man haft synpunkter på att det har varit för få deltagare vid 
aktiviteterna och att tiden för aktiviteten inte alltid har passat.   
 
Cirka 60 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har inte 
deltagit vid aktiviteterna. Som skäl har man angivits att det inte har varit 
intressant och eller att man inte har upplevt något behov. 
 
Medarbetarna på Kungshaga väst och Kungshaga öst har varit mer positiva till 
Ung omsorg, i förhållande till medarbetarna på Karlsgården. De boende på 
Karlsgården har samtliga kognitiva nedsättning. En kognitiv nedsättning 
medför ofta att det är svårt att möta nya ansikten, vilket kan ha bidragit till att 
de boende upplevts oroliga under och efter besöken av Ung omsorg. På 
Karlsgården upplever medarbetarna även att det har varit svårt att få de boende 
att delta på aktiviteterna.  

3 Framtid 

Avtalet med Ung omsorg löper ut 2020-11-30 och kan inte förlängas. 
Konceptet har provats på tre av kommunens särskilda boende, Karlsgården, 
Kungshaga väst och Kungshaga öst.  
 
Ställning behöver tas till om konceptet ska fortgå. För att kunna erbjuda 
likvärdig kvalité behöver även ställning tas till om konceptet ska breddinföras 
på samtliga särskilda boende i kommunal regi med inriktning vårdboende eller 
på boenden i såväl kommunal som privat regi.  

 
Om Ung Omsorg ska fortgå, behöver konceptet breddinföras på samtliga 
särskilda boenden i kommunen med inriktning vårdboende. Det krävs då ny 
upphandling och budgetmedel behöver tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, 
alternativt behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet.   
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3.1 Kostnader 2020 

Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 500 tkr i budgetmedel för 2019 vilket 
motsvarar totalt 1800 timmar. 500 tkr tillfördes under 2020 som ett 
engångsbelopp.  
 

Boende Timmar Timpris 2020 Årsbelopp 

Kungshaga väst 600 237 142 

Kungshaga öst 600 237 142 

Karlsgården 600 237 142 

Totalt 1800  426 tkr 

.  

3.3 Breddinförande 

Breddinförandet kan göras antingen enbart på boenden i kommunal regi, sex 
stycken, eller på boenden i såväl kommunal som privat regi,  tio stycken.. Se 
kostnad nedan: 

 

 Timmar Kostnad 2021- 

Kommunala särskilda 
boenden (6st) 

3 600 853 tkr 

Privata särskilda boenden 
(4st) 

2 400 569 tkr 

Totalt  1 422 tkr 

 
  

35



 
 

 

4 Summering 

4.1 Summering  

 
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som 
kommunen är skyldig att bedriva. Ung omsorg har varit ett komplement till de 
aktiviteter som personalen genomför på enheterna och som 
aktivitetssamordnarna arrangerar i träffpunkterna på särskilt boende. 
 
I ordinarie träffpunktsverksamhet bedrivs aktiviteter så som tidningsläsning, 
rörelseträning, bingo, frågesport, bakning och promenader. Under vardagar 
erbjuds oftast två planerade aktiviteter. 
 
Ung omsorg har medfört fler planerade aktiviteter under helgerna. Det har 
även inneburit en större möjlighet till enskild aktivitet för de boende som haft 
behov av detta, vilket tyvärr inte har nyttjats i någon större utsträckning. Drygt 
40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga öst har deltagit på 
aktiviteterna. Ungdomarna har främst samlat ett antal boende för gemensam 
aktivitet vid bord så som frågesport, pyssel, dekorera pepparkakor eller andra 
likande aktiviteter. Promenader utomhus har förekommit vid några tillfällen.  

 

4.2 Positiva bieffekter 

Konceptet ”Ung Omsorg” kan ses som en investering med tanke på den 
framtida utmaning vi står inför med att rekrytera i den omfattning som krävs 
till vård och omsorg. Investeringen består bland annat i den ökade positiva 
inställningen till äldreomsorgen bland ungdomarna och att 70 procent kan 
tänka sig att utbilda sig till ett omvårdnadsyrke i framtiden. Investeringen 
består även i de generationsöverskridande möten som sker och möjligheten för 
ungdomarna att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.  

 

4.3 Alternativ 1 

Att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut  
2020-11-30. 
 
Att aktiviteter fortsätter arrangeras av personalen på enheterna och av 
aktivitetssamordnarna på träffpunkterna på särskilt boende. Enskilda aktiviteter 
arrangeras som idag utifrån individuella behov och i enlighet med upprättad 
genomförandeplan för den boende.  
 
Att vidmakthålla samarbetet med utbildningsanordnare för att kunna fortsätta 
erbjuda praktikplatser och feriearbete för ungdomar. Att fortsätta 
marknadsföra arbete inom vård och omsorg som ett framtida karriärval.   
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Äldreboende Budget 2020 Budget 2021 

Karlsgården 142 tkr 0 tkr 

Kungshaga väst 142 tkr 0 tkr 

Kungshaga öst 142 tkr 0 tkr 

Totalt 426tkr 0 tkr 

 
 

4.4 Alternativ 2 

Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung 
omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda boenden, i kommunal 
drift, med inriktning vårdboende.   
 
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga 
budgetram, budgetmedel behöver därför  tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller 
så behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet, i det fall 
konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 2. 
 

 Timmar Budget 2021- 

Kommunala särskilda 
boenden (6st) 

3 600 853 tkr 

Totalt  853 tkr 

 

4.5 Alternativ 3 

 
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung 
omsorg. Konceptet breddinförs på samtliga särskilda boenden med inriktning 
vårdboende, såväl i kommunal som privat drift. 
 
Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga 
budgetram, budgetmedel behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller 
så behöver prioriteringar göras av nämndens övriga verksamhet, i det fall 
konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 3. 
 

 Timmar Budget 2021- 

Kommunala särskilda 
boenden (6st) 

3 600 853 tkr 

Privata särskilda boenden 
(4st) 

2 400 569 kr 

Totalt  1 422 tkr 
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Bilaga 1 – Utvärdering av Ung omsorgs ställd till ungdomarna 

 
 Kul  Tråkigt  
Hur tycker du arbetet har varit? 96% 4%  
    

 Lätt Lagom utmanande Svårt 

Hur tycker du att det har fungerat att 
bemöta de äldre på boendet? 

56,50% 43,50% 0% 

    

 

Vi har fått det 
stöd vi 

behöver 

Vi har inte fått det 
stöd  

vi behöver Vet ej 

Hur tycker du kontakten med personalen 
på boendet har varit? 

96% 4% 0% 

    

 Den var bra Den var dålig  
Vad tycker du om introduktionen du fick 
till arbetet? 

100% 0% 
 

    

 Oftast säker Ibland osäker Oftast osäker 

Hur har du känt dig under arbetspassen 
och i din arbetsroll? 

87% 13% 0% 

    

 Ja  Nej  
Skulle du kunna tänka dig att fortsätta 
arbeta inom äldreomsorgen efter 
gymnasiet? 

96% 4% 
 

    

 Ja  Nej  
Skulle du rekommendera jobbet hos Ung 
Omsorg till en kompis? 

96% 4% 
 

    

 Ja  Nej  
Tror du att du har lättare att få andra 
extrajobb efter jobbet på Ung omsorg? 

100% 
  

    

 Ja Nej  

Skulle du kunna tänka dig att utbilda dig 
till ett omvårdnadsyrke i framtiden? 

70% 26%  

    

 Ja  Nej  
Har du valt vård- och 
omsorgsprogrammet till gymnasiet eller 
kan du tänka dig det nästa år? 

43,50% 56,50% 
 

    

 Mer positiv Oförändrad Mer negativ 

Har jobbet på Ung omsorg förändrat din 
inställning till äldreomsorgen?  

87% 13% 0% 
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Vad har du fått för reaktioner från de äldre när ni har arbetat?  
Samtliga svar var positiva. Ungdomarna kände sig uppskattade av de äldre. 

Vad har du fått för reaktioner från de närstående när ni har arbetet?  
Större delen av ungdomarna uppger att de inte har träffat närstående under 
sina arbetspass eller väldigt få närstående och kan därför inte besvara frågan. 
 
Vad har extrajobbet på Ung Omsorg gett dig?  
Flertalet av ungdomarna uppger att det har varit roligt och att arbetat har gett 
dem mycket erfarenhet både arbetsmässigt och på det personliga planet. De 
har även fått möjlighet att knyta nya kontakter. Arbetet har även medfört att de 
haft en meningsfull sysselsättning under helgerna. 
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Bilaga 2 – Utvärdering av Ung Omsorg ställd till medarbetarna 

 
 

 
  

Hur upplever du som medarbetare besöken av Ung omsorg?  
Karlsgården (9 svar)  
Mycket bra 0% 

Bra 11% 

Sådär 89% 
  

Kungshaga Väst (13 svar)  
Mycket bra 77% 

Bra 23% 

Sådär 0% 
  

Kungshaga Öst (6 svar)  
Mycket bra 100% 

Bra 0% 

Sådär 0% 
  

Totalt (28 svar)  
Mycket bra 57% 

Bra 14% 

Sådär 29% 
  

  
Vad är din upplevelse av hur de boende upplevt besöken av Ung omsorg?  
Karlsgården (9 svar)  
De har uppskattat det mycket 11% 

De har tyckt det varit ganska bra 22% 

De verkar inte ha uppskattat det 33% 

De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där 33% 
  

Kungshaga Väst (13 svar)  
De har uppskattat det mycket 69% 

De har tyckt det varit ganska bra 23% 

De verkar inte ha uppskattat det 0% 

De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där 8% 
  

Kungshaga Öst (6 svar)  
De har uppskattat det mycket 100% 

De har tyckt det varit ganska bra 0% 

De verkar inte ha uppskattat det 0% 

De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där 0% 
  

Totalt (28 svar)  
De har uppskattat det mycket 57% 

De har tyckt det varit ganska bra 18% 

De verkar inte ha uppskattat det 11% 

De verkar ha varit besvärade av att Ung Omsorg varit där 14% 
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Hur många av de boende uppskattar du har deltagit i aktiviteterna anordnade av Ung 
omsorg varje vecka? 
Medarbetarna fick uppskatta hur många av de boende som varje vecka deltagit 
på aktiviteterna anordna av Ung omsorg. Sammantaget uppskattar 
medarbetarna att drygt tre personer har deltagit varje vecka på de arrangerade 
aktiviteterna av Ung omsorg från vardera boende. 
 

 
Har Ung omsorgs närvaro påverkat de boende och i så fall på vilket sätt? 
På Karlsgården är upplevelsen att de boende oftast har blivit oroliga i samband 
med och efter besöken. De boende har till följd av sin kognitiva svikt haft svårt 
för att förstå instruktionerna i samband med aktiviteter som arrangerats. 
Enstaka boende upplevs ha uppskattat besöken. 
 
På Kungshaga väst är upplevelsen att de boende har varit positivt inställda till 
Ung omsorgs besök på helgerna vilket har inneburit ett större utbud av 
aktiviteter och möjlighet till samtal. 
 
På Kungshaga öst är det endast ett fåtal av personalen som har besvarat frågan. 
De kommentarer som har lämnats är att de boende har varit positiva och sett 
fram emot ung omsorgs besök. 
 
 
Vad har varit bra/mindre bra med besöken av Ung omsorg? 
På Karlsgården upplever personalen att besöken av Ung omsorg oftast har 
medfört oro bland de boende, då de har svårt för nya ansikten till följd av sin 
kognitiva nedsättning. Det har även upplevts svårt att få med de boende på 
aktiviteterna. 
 
På Kungshaga väst har flera av de boende uppskatta besöken av Ung omsorg. 
Trots detta har endast en dryg tredjedel deltagit på aktiviteterna. Ungdomarna 
har upplevts glada och positiva och arrangerat flera olika aktiviteter. Negativt 
har varit att ungdomarna inte själva har kunnat gå ut med de boende och att 
aktiviteten ofta har varit planerad till timmen innan lunch då man inte har hat 
full personalstyrka.  
 
På Kungshaga öst har endast ett fåtal personal kommenterat frågan. 
Upplevelsen är att det har varit positivt och bra generationsöverskridande 
möten, men att det behövs bättre framförhållning när det behövs köpas in 
material till aktiviteterna. 
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Bilaga 3 – Utvärdering av Ung omsorg ställd till de boende 

Kön  
Man 42% 

Kvinna 58% 

Annan 0% 
  

 
Har du deltagit vid aktiviteter arrangerade av Ung omsorg  
Ja 42% 

Nej 58% 

 
Om du inte har deltagit, vad beror det på?  
Inte intressant för mig 59% 

Upplever inget behov 41% 

Deltar vid andra aktiviteter 0% 
  

 
Hur ofta har du deltagit på aktiviteter som Ung omsorg har 
arrangerat?  
Varje vecka 44% 

Vid enstaka tillfällen 56% 
  

  
  
  
Vad har varit bra med besöken av Ung omsorg? 
Flertalet av de boende uppger att det har varit roligt att träffa 
ungdomarna och att de har uppskattat gemenskapen. Dessutom 
har det arrangerats trevliga aktiviteter. 
 
Vad har varit mindre bra med besöken av Ung omsorg? 
Ett fåtal av de boende uppger att tiden för Ung omsorgs besök 
inte har passat och att det har varit för få deltagare vid 
aktiviteterna. 
 
Hur har besöken av Ung omsorg påverkat dig? 
Besöken av Ung omsorg har uppskattats av de boende som har 
besvarat enkäten. 
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Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kom-
mun
Ärendebeskrivning
Inför budgetarbetet 2020 och planår 2021-2022 lämnade huvuduppdrag Hälsa förslag på bespa-
ring på Ung omsorg som anpassning utifrån tilldelad budgetram. Kommunfullmäktige beslutade 
att den föreslagna besparingen på Ung omsorg med 500 tkr skulle utgå för 2020. Ytterligare 500 
tkr tillfördes huvuduppdrag Hälsas budgetram för 2020 som ett engångsbelopp. Huvuduppdrag 
Hälsa fick i uppdrag att utvärdera arbetet med Ung omsorg med återredovisning 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag Hälsa daterat den 2 juni 2020
Bilaga 1, rapport ”Utvärdering av arbetet med Ung omsorg i Ängelholms kommun – Karlsgår-
den, Kungshaga väst och Kungshaga öst”.
Kommunstyrelsen 2019/40 § 200

Utredning

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att bifalla motion ”om att ge våra äldre i  
äldromsorgen guldkant i tillvaron”. Under 2018 genomfördes upphandling av tjänsten och avtal 
tilldelades företaget Ung omsorg med avtalstid 2018-12-01--2019-12-01 med möjlighet till 1 års 
förlängning. Avtalet löper ut 2020-11-30 och kan därefter inte förlängas.

Huvuduppdrag Hälsa tilldelades 2019, 500 tkr i budgetmedel, för att starta upp projektet på tre av 
kommunens särskilda boenden, Karlsgården, Kungshaga öst och Kungshaga väst. Ung omsorgs 
arbetar för att skapa meningsfulla möten mellan generationer dvs mellan ungdomar och äldre, 
och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. 

Utvärdering och resultat
För att kunna utvärdera resultatet av Ung omsorg på kommunens särskilda boenden genomför-
des tre enkätundersökningar. Ung omsorg genomförde en enkätundersökning ställd till ungdo-
marna. Huvuduppdrag Hälsa genomförde två enkätundersökningar, en ställd till de boende på 
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Kungshaga väst och Kungshaga öst och en ställd till medarbetarna på Karlsgården, Kungshaga 
väst och Kungshaga öst. 

I Ung omsorgs enkätundersökning önskade man få svar på hur ungdomarna upplevde arbetet, 
om de hade fått det stöd de ansåg sig behöva och om de hade fått ett ökat intresse av vården och 
äldreomsorgen. 

Svarsfrekvens på enkätundersökningen var 79 procent. Undersökningen visar på nästintill enbart 
positiva resultat, för såväl den enskilde ungdomen som i inställningen till hur man tror att de bo-
ende har uppskatta besöken. Ungdomarna har efter sitt arbete en mer positiv inställning till äldre-
omsorgen och drygt två tredjedelar av ungdomarna kan tänka sig ett yrke inom vård och omsorg i 
framtiden.

I huvuduppdrag Hälsas enkätundersökning riktad till de boende var svarsfrekvensen 64 procent. 
Undersökningen visade på att drygt 40 procent av de boende på Kungshaga väst och Kungshaga 
öst deltog på aktiviteterna arrangerade av Ung omsorg och att de upplevde besökens som positi-
va. Drygt 40 procent av de boende som deltagit på aktiviteterna har gjort det frekvent varje vec-
ka. Synpunkter som framkommit från de boende är att tiden för aktiviteterna inte alltid har passat 
och att det har varit för få deltagare vid aktiviteterna.

I enkätundersökningen riktad till medarbetarna var svarsfrekvensen 43 procent. Sammantaget har 
besöken av Ung omsorg upplevts positivt på vårdboendet Kungshaga väst och Kungshaga öst. 
Besöken av Ung omsorg har medfört ett större utbud av organiserad aktivitet under helgerna. 

Medarbetarna på Karlsgården har varit mindre positiva. De boendes kognitiva nedsättning gör 
det ofta svårt att möta nya ansikten vilket kan ha bidragit till att de boende upplevts oroliga under 
och efter besöken av Ung omsorg. Medarbetarna upplever även att det har varit svårt att få de 
boende att medverka vid aktiviteterna och att deras kognitiva nedsättning ofta gjort det svårt att 
få ett sammanhang av aktiviteterna.

Analys
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som kommunen är skyl-
dig att bedriva. Ung omsorg har varit ett komplement till de aktiviteter som personalen genomför 
på enheterna och som aktivitetssamordnarna arrangerar i träffpunkterna på respektive särskilt bo-
ende. Ung omsorgs närvaro har medfört fler planerade aktiviteter under helgerna och en större 
möjlighet till enskild aktivitet för de boende som haft behov av detta, vilket tyvärr inte har nyttjats 
i någon större utsträckning. 

Konceptet Ung Omsorg kan ses som en investering ur flera aspekter. Anställningen i Ung om-
sorg har medfört att 70 procent av ungdomarna kan tänka sig en utbildning inom omvårdnadsyr-
ket i framtiden men investeringen har även bestått i de generationsöverskridande möten som 
skett och möjligheten för ungdomarna att ta ett första steg in på arbetsmarknaden.
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Alternativ 1
Att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut 2020-11-30.

Att aktiviteter fortsätter arrangeras av personalen på enheterna och av aktivitetssamordnarna på 
träffpunkterna på särskilt boende. Enskilda aktiviteter arrangeras som idag utifrån individuella be-
hov och i enlighet med upprättad genomförandeplan för den boende. 

Att vidmakthålla samarbetet med utbildningsanordnare för att kunna fortsätta erbjuda praktik-
platser och feriearbete för ungdomar. Att fortsätta marknadsföra arbete inom vård och omsorg 
som ett framtida karriärval.  

Äldreboende Budget 2020 Budget 2021
Karlsgården 142 tkr 0 tkr
Kungshaga väst 142 tkr 0 tkr
Kungshaga öst 142 tkr 0 tkr
Totalt 426 tkr 0 tkr

Alternativ 2
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung omsorg. Konceptet 
breddinförs på samtliga särskilda boenden, i kommunal regi, med inriktning vårdboende.  

Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga budgetram, budgetmedel 
behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av nämndens 
övriga verksamhet, i det fall konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 2.

Timmar Budget 2021-
Kommunala särskilda boen-
den (6st)

3 600 853 tkr

Totalt 853 tkr

Alternativ 3
Huvuduppdrag Hälsa genomför ny upphandling utifrån konceptet Ung omsorg. Konceptet 
breddinförs på samtliga särskilda boenden med inriktning vårdboende, såväl i kommunal som pri-
vat regi.

Konceptet kan inte finansieras inom Huvuduppdrag Hälsas befintliga budgetram, budgetmedel 
behöver därför tillskjutas huvuduppdrag Hälsa, eller så behöver prioriteringar göras av nämndens 
övriga verksamhet, i det fall konceptet ska fortgå i enlighet med alternativ 3.
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Timmar Budget 2021-
Kommunala särskilda boen-
den (6st)

3 600 853 tkr

Privata särskilda boenden 
(4st)

2 400 569 kr

Totalt 1 422 tkr

Bedömning
Ung omsorg är ingen lagstyrd verksamhet och därmed ingen verksamhet som kommunen är skyl-
dig att bedriva. Då Ung omsorg inte är finansierad inom huvuduppdrag Hälsas befintliga bud-
getram för planåren 2021-2022 förordas alternativ 1, det vill säga att avsluta konceptet Ung om-
sorg i samband med att nuvarande avtal löper ut 2020-11-30.

 

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta att 
föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar  

att avsluta konceptet Ung omsorg i samband med att nuvarande avtal löper ut 
2020-11-30 enligt alternativ 1.

Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta 

att godkänna Hälsas utredning som svar på uppdrag

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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Sammanfattning 
 

Under 2019 har målet med den kommunala hälso- och sjukvården varit att 

fortsätta samarbetet med Ängelholms sjukhus och vårdcentralerna för att 

kunna ta hand om de mest sjuka äldre på bästa sätt. Genom samarbetat har 

hemsjukvården kunnat genomföra hembesök varje vecka tillsammans med 

läkare från vårdcentral eller från mobila team, och sjukhusvård har många 

gånger kunnat undvikas. 

 

Andra aktiviteter som pågått under 2019 har varit att systematiskt arbeta med 

riskbedömningar för att tidigt upptäcka fallrisk och undernäring och därmed 

undvika vårdskada. Även dokumentationssystem har genomlysts och förbätt-

ringar har genomförts, exempelvis genom fler frastexter och möjlighet att 

skapa tydliga hälsoplaner. På intranätet samt i mappar där instruktioner finns 

har MAS och MAR gått igenom alla dokument för att säkerställa att rätt in-

formation finns tillgängligt och många av dokumenten har uppdaterats och det 

finns en plan för kommande redigeringar.  

 

MAS och MAR har under året varit delaktiga på arbetsplatsträffar med legiti-

merad personal för att säkerställa att personal erhåller rätt information vid för-

ändringar i rutiner samt för att skapa en transparens och dialog för framtida 

förbättringsåtgärder gällande patientsäkerhet.   

 

Kvalitetsledningssystemet har under året uppdaterats och kopplade åtgärder 

har riskbedömts, MAS och MAR är delaktiga i riskbedömningarna utifrån pa-

tientsäkerhetsperspektivet.  

 

Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att be-

döma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kva-

liteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäker-

hetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem 

för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 

mars varje år. 
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STRUKTUR  
 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

2019 års övergripande mål och strategier enligt patientsäkerhetsberättelsen; 

 

 Handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården  

 

 Ny modul för att digitalisera processen för avvikelsehantering 

 

 50 procent av de palliativa patienterna ska vara smärtskattade enligt 

Abbey pain scale 

 

 Ta fram E-Learning plattform för att strukturera, tillgängliggöra och 

kvalitetssäkra kompetensutvecklingen  

 

 Förbättra efterlevnaden av basala hygienrutiner 

 

 Införa SBAR som ett strukturerat rapportsystem   

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Nämnden för omsorg och stöd 

Nämnden för omsorg och stöd ska inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden för omsorg och stöd 

ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av den kommunala hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten och för att inrätta ett ledningssystem för det sys-

tematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär till exempel att nämnden för omsorg 

och stöd ska; 

 

1. fastställa mål för kvalitetsarbetet, samt följa upp och utvärdera dessa 

mål, 

2. se till att verksamheten ges resurser så att förutsättning finns för 

måluppfyllelse i alla de mål som finns för verksamheten, 

3. utse verksamhetschefer för HSL och fastställa deras skyldigheter och 

befogenheter samt säkerställa samverkansformer mellan medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering och 

verksamhetschefer för HSL.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienter får en säker och ända-

målsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsom-

råde. MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet 

inom ramen för det ledningssystem som ska finnas inom verksamheten. MAS 

ska utöva sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och 

redovisa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet. Vidare ska MAS tillse att 

författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns be-

hövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, att personalen 

har den kompetens som verksamheten kräver och att patienten får den vård 

och behandling som ordinerats av läkare. Ansvaret avser den vård och behand-

ling som patienten ges samt de krav som ställs på bland annat läkemedelshan-

tering, dokumentation, anmälan av skador och teknisk säkerhet. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR 

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller legitimerad arbetsterapeut med 

ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilite-

ring/habilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAR ska 

upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 

det ledningssystem som ska finnas inom verksamheten. MAR ska utöva sitt 

ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet 

med patientsäkerhet och kvalitet. Vidare ska MAR tillse att författningsbe-

stämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga 

direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten, att personalen har den 

kompetens som verksamheten kräver och att patienten får den vård och be-

handling som ordinerats av läkare. Att säkerställa att det finns riktlinjer och 

rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska 

produkter, dokumentation, anmälan av skador samt att ha anmälningsskyldig-

het i tillbud. 

 

Chef för huvuduppdrag  

Chef för huvuduppdrag Hälsa har ett övergripande ansvar för att planera, leda, 

samordna och utveckla verksamheten så att patientsäkerhet, god vård och om-

sorg säkerställs.   

 

Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas en verksam-

hetschef som svarar för verksamheten. Verksamhetschef ska säkerställa att 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses (4 kap. 1§ Hälso- och sjukvårdsförordningen, 2017:80). 

 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef har ett samlat ansvar för planering, ledning, samordning och 

utveckling av sin verksamhet så att patientsäkerhet, god vård och omsorg sä-

kerställs. Detta innebär bland annat ansvar för att det finns rutiner och att det 

systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt bedrivs för att kunna styra, följa 

upp och utveckla verksamheten. 
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Enhetschef  

Enhetschefer arbetar på uppdrag av verksamhetschefen och ansvarar för att, 

utifrån givna politiska och ekonomiska ramar planera, leda, utveckla, följa 

upp, utvärdera och utveckla respektive verksamhet inom ramen för det led-

ningssystem som ska finnas inom verksamheten. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal  
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. De har ansvar för att kon-

tinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet, även för de arbetsupp-

gifter som har delegerats till annan när det är förenligt med god och säker 

vård. 

 

Medarbetare 

Alla medarbetare har ansvar för att kontinuerligt medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Medarbetarna ska skapa förtroende och god kvalitet genom 

att visa engagemang, lyhördhet, positiv inställning och respekt i varje möte 

med brukare, närstående, medborgare och varandra utifrån kommunens värde-

grund: öppenhet, omtanke och handlingskraft. 

 

Alla medarbetare ska delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av 

rutiner och arbetsmetoder samt i arbetet kring uppföljning av mål och resultat. 

 

Kvalitetsansvariga  

Kvalitetsansvariga ansvarar för att hålla sig uppdaterade och följa utveckling-

en gällande kvalitet inom socialtjänsten. Kvalitetsansvariga ska biträda verk-

samheter gällande systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsansvariga kan även 

biträda verksamheterna med att leda risk-och händelseanalyser och fokus-

grupper med mera.  

 

Stödfunktioner  

Ledningen har tillgång till resurs från externa stödfunktioner som exempelvis 

vårdhygien, vilket är en ny resurs för kommunerna från år 2015. Övriga kan 

vara smittskydd, Strama, Patientnämnden med flera. 

 

Smittskydd 
Smittskydd arbetar för att minska smittöverföringen till och mellan människor. 

I smittskyddsförordningen finns samlade regler för att skydda allmänheten och 

hindra att smittor sprids. Ängelholms kommun samarbetar med smittskydd 

Skåne.  

 

Vårdhygien 
I vårdhygien ingår det arbete som förebygger uppkomst och spridning av in-

fektioner som uppstår i samband med vård. Det gäller alla former av hälso- 

och sjukvård och oavsett om vårdtagare eller personal drabbas. Vården ska 

vara av god hygienisk standard. Vårdhygien utgör ett led i vårdens kvalitetsar-

bete och är av stor betydelse för vårdtagarnas och personalens säkerhet och 

välbefinnande. 
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Patientnämnden  

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som bedrivs kom-

munalt, via avtal eller av Region Skåne. Patientnämnden ska bidra till kvali-

tetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienter-

nas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna klagomål.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

Punktprevalensmätning, PPM 
Punktprevalensmätningen har till syfte att förbättra kvalitén på vården genom 

att förebygga och minska förekomsten av trycksår och fallskador. Punktpreva-

lensmätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. 

Resultatet är en del av kvalitetsregistret Senior alert.  

 

Samverkansmöten med Region Skåne 

I arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet finns flera olika Delregionala Sam-

verkansorgan (DS) som följer den redan etablerade samverkansstrukturen. 

Deltagare i DS är både politiker och tjänstemän från region och kommun vars 

uppdrag är att uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet och då 

med särskilt fokus på genomförande och förankring. I Tjänstemannaberedning 

till Delregionalt Samverkansorgan förbereds frågor till DS.  

 

Samverkansmöte med lokala vårdcentraler genomförs i samband med framta-

gande, utveckling och uppföljning av gemensamma mål. De gemensamma 

målen hämtas både från utvecklingsdelen i hälso- och sjukvårdsavtalet och 

avtal om Läkarsamverkan för råd, stöd och fortbildning till den kommunala 

hälso- och sjukvården. 

 

För 2019 var det viktigaste gemensamma målet i det lokala avtalet med pri-

märvården att fokusera på att säkerställa hembesök av läkare. 

 

Ny samverkan med Regionen 

Samarbete mellan Ängelholms kommuns rehabenhet och Hälsostadens Osteo-

porosmottagning startades upp och implementerades under 2019. Syftet är att 

identifiera fler personer som riskerar att drabbas av frakturer till följd av oste-

oporos (benskörhet) och kunna erbjuda bentäthetsmätning och behandling.  

 

Rehabenhetens fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter fick ut-

bildning om osteoporos och hur screening av patienter genomförs med hjälp 

av FRAX. I de fall screeningen visar risk för benskörhet kan fysioterapeut och 

arbetsterapeut skicka remiss direkt till osteoporosmottagningen. Utvärdering-

arna visar att samtliga remisser lett till att personen kallats till bentäthetsmät-

ning alternativt gått direkt till behandling. Utvärdering sker löpande med tre 

månaders intervall med chef för rehabenheten, MAR samt chef och läkare på 

osteoporosmottagningen.  

 

Samarbete mellan Ängelholms kommuns rehabenhet och Hälsostadens dagre-

habilitering startades upp och implementerades under 2019. Syftet är att på 

bästa sätt kunna erbjuda rehabilitering för personer som har behov av både 
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dagrehabilitering och kommunal rehabilitering för att uppnå en ökad själv-

ständighet och förmåga att ta hand om sig själv.  

 

Kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter skickar remiss direkt till 

dagrehab för bedömning av rehabiliteringsbehov. Kommunens rehabpersonal 

kan även genomföra träningar i hemmet efter utskrivning samtidigt som be-

handling sker på dagrehab och därigenom få en bättre effekt av rehabilitering-

en. Dagrehab kan genom ökat samarbete få mer information om personens 

hemförhållande och kan därmed utforma en mer individanpassad rehabilite-

ring och förhoppningsvis en ökad självständighet vilket minskar behovet av 

kommunala insatser. Uppföljning sker löpande med tre månaders intervall 

med chef för rehabenheten, MAR samt chef och läkare på dagrehab.  

 

Samverkansmöten med privata entreprenörer 

Under 2019 genomförde Hälsas kvalitetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsut-

vecklare och MAS uppföljning hos samtliga privata utförare, enligt upprättad 

plan.  

 

Uppföljningen dokumenteras i enlighet med SKL:s uppföljningsmall kravstäl-

laren som är ett verktyg för uppföljning på enhetsnivå. Uppföljningsmallen 

utgår från ställda krav enligt avtal samt resultat från uppföljningen och be-

dömd kravuppfyllelse. Kravuppfyllelsen graderas där 1 anger att kravet inte 

alls uppfylls, 2 att kravet delvis uppfylls och 3 att kravet helt uppfylls. Krav-

uppfyllelsen är kopplad till eventuella åtgärder  

 

Överlag kan det konstateras att verksamheterna har en god följsamhet till avtal 

och dess krav. De områden som uppdragsgivaren önskar förbättringar inom är 

främst att verksamheterna, i större utsträckning än idag, ska arbeta för ett 

strukturerat arbetssätt i samtliga kvalitetsregister, samt utveckla övergripande 

analys av resultatet från registreringarna och aktivt arbeta för att motverka 

nattfasta som överstiger tio timmar.  

 

Samverkansmöten med övriga parter 

Huvuduppdrag Hälsa har under året haft flera samverkansmöten med Region 

Skåne inom ramen för projekt Hälsostaden, både för att utveckla sedan tidi-

gare etablerade samarbeten, men även för att utveckla nya gemensamma ar-

betssätt.  

 

Mobila teamet 

Under året har arbetssättet förändrats i mobila teamet. Numera är det patien-

tens kommunala omvårdnadsansvariga sjuksköterska som deltar istället för 

centralt organiserade kommunsjuksköterskor. Bakgrunden till förändringen är 

att det för närvarande utvecklas mobila vårdformer även på vårdcentralerna 

för att möta de utvecklingsmål som återfinns i hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Detta ställer krav på att alla kommunala sjuksköterskor kan arbeta i den vård-

formen. Det finns också fördelar i att ha ett gemensamt arbetssätt i kommu-

nerna i nordväst och hälsostadens mobila team. Det öppnar möjligheter till 

samverkan mellan kommuner kring exempelvis kompetensutveckling. 

 

Samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, och medicinskt ansva-

riga för rehabilitering, MAR, i Skåne träffas en gång per år för erfarenhetsut-

byte och dialog kring aktuella frågor.   
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Nordvästra Skånes MAS:ar och MAR:ar träffas även en gång i månaden för 

samverkan, diskussioner och utbyte av erfarenheter. Skånes nätverk för 

MAR:ar träffas fyra gånger per år.  

 

På Regional nivå medverkar MAS och MAR i olika samverkansgrupper:  

Nationell patientöversikt (NPÖ), Förvaltningsgruppen för Mina Planer, Sam-

ordnad individuell plan (SIP), eHälsa, Kommunförbundet Skåne (KFSK), 

Hälsostaden och Regional samrådsgrupp för MAS och MAR.  

 

Sedan år 2013 finns Nationell patientöversikt, NPÖ, en sammanhållen journal, 

där anslutna vårdgivare får möjlighet att ta del av patientinformation. Patient-

information kan delges annan vårdgivare efter att samtycke från patienten har 

hämtats. Ängelholms kommun var först i Skåne och är både konsument och 

producent, det innebär såväl en åtkomst till Regionens information som att 

Regionen kan ta del av Ängelholms journalsystem. Arbetet med att öka an-

vändandet av NPÖ fortlöper med syfte att öka patientsäkerhet genom att till-

gängliggöra vårdinformation i tid. 

 

Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och anhöriga är delaktiga i samband med att SIP, samordnad indivi-

duell plan upprättas och det sker alltid en dialog utifrån patientens önskemål 

vid inskrivning i hemsjukvården. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Personalen ska, i detta syfte, till vårdgivaren rapportera risker för 

vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada.   

 

Den medarbetare som upptäcker en avvikande händelse ska rapportera denna i 

dokumentationssystemet, Procapita. Rapport skickas till tjänstgörande sjuk-

sköterska samt övrig behörig legitimerad personal via bevakning i Procapita. 

Sjuksköterska skickar därefter vidare till enhetschef. Medarbetarna inom de 

olika yrkeskategorierna samarbetar genom att fylla i avvikelserapporten och 

skicka bevakningar till berörda. 

 

Legitimerad personal och enhetschef ansvarar för att analysera och åtgärda 

avvikelser. Analysen ska kartlägga händelseförloppet och bakomliggande or-

saker samt ge underlag för beslut om åtgärder. Avvikelsen ska utredas i sam-

verkan av berörda professioner och åtgärdersförslag ska dokumenteras inom 

två veckor efter att händelsen inträffat.  

 

Syftet med avvikelsehantering är att upprätta en lärprocess där verksamheten 

med stöd av systematiskt förbättringsarbete förhindra upprepning av avvi-

kande händelser. Detta genom att utreda, återföra och följa upp rapporterade 

avvikelser.  
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Vid misstanke om, eller upptäckt av, en avvikande händelse som medfört all-

varlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, allvarlighetsgrad 3 eller 4, 

underrättas MAS/MAR via en bevakning i Procapita. MAS och MAR tar 

ställning till om avvikelsen ska anmälas till Inspektion för vård och omsorg, 

IVO, enligt lex Maria eller hanteras i det interna avvikelsearbetet. 

 

Återkoppling av händelser från MAS och MAR sker dels individuellt till be-

rörd personal, men också verksamhetsövergripande i samband med APT för 

legitimerad personal. Statistiken sammanställs varje månad inom områdena 

läkemedel, fall, ordination, produkt och teknik samt Mina Planer och övrigt. 

Sammanställningarna delges MAS, MAR och verksamhetscheferna samt chef 

för huvuduppdrag Hälsa. Under 2019 har sammanställningar av avvikande 

händelser redovisats i kvalitetsledningssystem och analyserats av både enhets-

chef och verksamhetschef samt MAS och MAR. Detta främjar ett strukturerat 

arbetssätt kring identifiering av risker i verksamheten.   

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Klagomål och synpunkter som kommer via Patientnämnden 

Under år 2019 var enhetschefen för HSL-utvecklingsenhet kontaktperson för 

Patientnämnden. Kontaktpersonen redovisar inkomna synpunkter för nämnden 

för omsorg och stöd två gånger per år. Ärenden som inkommer till patient-

nämnden analyseras av kontaktpersonen. Utredning, sammanställning, analys 

och återkoppling sker på samma sätt som hantering av risker för avvikande 

händelser i den egna verksamheten. Informationen om patientnämnden finns 

på Ängelholms kommun hemsida samt intranätet och uppdateras två gånger 

per år. Påminnelse om uppdateringen sker automatiskt. Under 2019 inkom det 

inga ärenden via Patientnämnden. 

 

Flöde för sammanställning, analys och återkoppling av klagomål 

och synpunkter  

Att ta emot, utreda och åtgärda synpunkter och klagomål tillhör det systema-

tiska kvalitetsarbete. Var och en som tar emot en synpunkt eller ett klagomål 

är skyldig att skriva ner synpunkten eller klagomålet på en klagomålsblankett. 

Synpunkten eller klagomålet kan gälla handläggning av ärende, utförande av 

insats, bemötande etc. Efter att blanketten fyllts i överlämnas den till motta-

garens chef. Respektive ansvarig chef säkerställer att synpunkten eller klago-

målet utreds, åtgärdas och återkopplas.  

 

Inkomna klagomål och synpunkter ska regelbundet tas upp och diskuteras i 

personalgrupperna på arbetsplatsträffar som en del av det förebyggande arbe-

tet och den lärande organisationen. En gång per tertial analyserar respektive 

verksamhetschef inkomna synpunkter. Ansvarig verksamhetschef följer verk-

samhetens utveckling och tillsammans med enhetschefer vidtas åtgärder på 

systemnivå.  
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Kvalitetsregister och 

punktprevalensmätningar 

2 gånger per år Kvalitetsledningssystem, 

HALT- Senior Alert, 

Palliativa registret, 

BPSD 

Loggkontroll i verksam-

hetssystem  

4 gånger per år  Kvalitetsledningssystem, 

Dokumentationssystem, 

NPÖ  

Vårdhygien 2 gånger per år Protokoll, Kvalitetsled-

ningssystem 

Avvikelser 4 gånger per år Kvalitetsledningssystem 

Läkemedelshantering  1 gång per år Kvalitetsledningssystem 

Dokumentation enligt 

hälso- och sjukvårdslagen 

2 gånger per år Kvalitetsledningssystem 

Klagomål och synpunkter 2 gånger per år Patientnämnden, IVO, 

Kvalitetsledningssystem 

Nutrition  1 gång per år Kvalitetsledningssystem 

Tandvård 1 gång per år Kvalitetsledningssystem 

Sekretess och tystnadsplikt 1 gång per år Kvalitetsledningssystem 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

 

Kognitivt resursteam  

I Ängelholm finns ett kognitivt resursteam bestående av sjuksköterska, arbets-

terapeut och fysioterapeut. Arbetsterapeut och fysioterapeut har påbörjat en 

masterutbildning för att bli specialister på demensvård. Vidare har en av 

kommunens sjuksköterskor fått möjligheten att genomgå en ettårig specialist-

utbildning inom demensvård.  

 

Genom satsningen blir Ängelholm en av de första kommunerna i Sverige att 

inneha ett helt team med denna unika och breda kompetens. Allt i syfte att på 

ett så bra sätt som möjligt kunna möta de behov som såväl anhöriga och per-

sonen som drabbats av en kognitiva sjukdom har. 
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Handbok för rehabenheten 

Under 2019 sammanställdes en handbok för rehabenheten för att skapa en tyd-

lighet kring ansvarsområdet för legitimerad arbetsterapeut och legitimerad 

fysioterapeut inom kommunal verksamhet. Handboken hjälper även till att 

tydliggöra gränsdragningarna mellan olika vårdaktörer. Genom en ökad tyd-

lighet förenklas bedömningsarbetet för varje profession att bedöma behov hos 

patienter och vilka som är berättigade den individuellt utformade vård kom-

munen erbjuder. 

 

Dokumentationsmanual för rehabenheten 

För att säkerställa en god och säker vård och rehabilitering finns en lagstadgad 

skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har 

gjorts avseende patientens rehabilitering och behandling. Såväl planering, ge-

nomförande som utvärdering måste finnas dokumenterad i patientjournalen.  

För att förbättra strukturen och få en så enhetlig dokumentation som möjligt 

sammanställdes 2019 en dokumentationsmanual för rehabenhetens arbetstera-

peuter och fysioterapeuter. 

 

Lyft- och förflyttingsutbildning via E-Learning 

Rehabenheten har även under 2019 tagit fram en ny lyft- och förflyttningsut-

bildning där den teoretiska delen ligger på en E-Learning plattform för att 

strukturera, tillgängliggöra och kvalitetssäkra kompetensen hos omvårdnads-

personal. Även praktiska moment genomförs med handledning av arbetstera-

peut och fysioterapeut.  

 

Digitalt inkontinensskydd  

Digitalt inkontinensskydd, Tena identifie, är ett inkontinensskydd som under 

72 timmar mäter urinläckage och urinmängd. Med ett bättre anpassat inkonti-

nensskydd och en mer individuellt anpassad inkontinensvård får personen 

bättre nattsömn och minskad risk för urinvägsinfektioner, vilket förhopp-

ningsvis leder till ett ökat välbefinnande. För personal innebär det digitala 

verktyget förenklade, förbättrade och kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt en 

förbättrad arbetsmiljö. Digitalt inkontinensskydd infördes som ett projekt i 

mars 2019 på Viktoriagården, Munka Ljungbygården, Kungshaga och Willans 

vårdboende. Vid en första utvärdering hade antalet läckage nästan halverats. 

Digitalt inkontinensskydd ska breddinföras på samtliga kommunala särskilda 

boenden under 2020. 

 

Digital signering  

Arbetet med digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser startade den 1 

oktober 2019 på hemtjänstområde Nord och inom tre gruppbostäder inom 

funktionsstöd.  

 

Digital signering möjliggör signering av utförda hälso- och sjukvårdsinsatser 

direkt i mobiltelefon eller surfplatta. I det fall en hälso- och sjukvårdsinsats 

inte signeras inom angivet tidsintervall skickas en påminnelse till personal och 

ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det digitala verkty-

get möjliggör snabba åtgärder och ger förutsättningar för kvalitativa förbätt-

ringar. Projektet har fallit väl ut och upphandling pågår inför breddinförande 

inom Hälsa. 
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Läkemedelsrobot/medicingivare  

Läkemedelsroboten Evondos är en välfärdsteknologisk tjänst som bidrar till 

att brukaren kan bibehålla sin självständighet vad gäller egenvård i form av 

läkemedelshantering. Den bidrar vidare till ökad följsamhet till medicinering.  

Läkaren skriver ett egenvårdsintyg efter att ha försäkrat sig om att patienten 

kan sköta medicinering med hjälp av medicingivaren. 

Medicingivaren laddas med dosförpackad medicin. Medicingivaren påminner 

patienten genom ljud och ljus om att ta sin medicin. Genom en knapptryck-

ning distribueras medicinpåsen ur medicingivaren. I det fall patienten inte tar 

sin medicin går ett larm till hemtjänsten. I det fall patienten ska resa bort går 

det att ställa in medicingivaren på reseläge vilket innebär att medicingivaren 

matar ut den exakta mängd medicinpåsar patienten behöver under sin resa.  

Projektet startade i november 2019 i hemtjänstområde Öst och kommer fortgå 

under ett års tid. 

 

Ny avvikelsemodul 

Under slutet av 2019 beslutades det att avvikelseprocessen behöver förenklas 

och att det finns en fördel med att kunna registrera fel och brist i samma sy-

stem som hälso-och sjukvårdsavvikelser. Fel och brist behövde digitaliseras 

och därför beslutades det att köpa in en ny avvikelsemodul med planering att 

komma igång under början 2020.  

 

Basala hygienrutiner 

Vid nyanställning inom Hälsas verksamheter genomgår alla en webb-

utbildning i basala hygienrutiner och ett diplom utfärdas efter färdigställd ut-

bildning. Därtill ingår en fysisk utbildning med praktiska moment i introdukt-

ionen och hygienkontrakt upprättas på individuell basis.  

 

Under våren 2019 genomfördes en hygienkampanj föra all medarbetare med 

bland annat workshop ute på enheterna där personal fick träna handtvätt och 

handdesinfektion.  
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Riskanalys  
Inför organisationsförändringar användes en modell för risk- och händelseana-

lys som tagits fram för att fungera som ett stöd i arbetet med utveckling av 

kvalitet inom vård och omsorg. Metoden används för att systematiskt analy-

sera och förebygga eventuella risker vid förändringar i organisation och ar-

betssätt.  

 

I kvalitetsledningssystemet finns en riskanalys för varje område och är 

följande; 

Risk för att fel och brist inte uppmärksammas och bearbetas 

Risk för att planerade åtgärder inte genomförs (fel och brist) 

Risk för att en helhetsanalys inte genomförs (fel och brist) 

Risk för att synpunkter och klagomål inte tas emot 

Risk för att bearbetning av synpunkter och klagomål inte bearbetas 

Risk för att planerade åtgärder inte genomförs (synpunkter och klagomål) 

Risk för att helhetsanalys ej genomförs (synpunkter och klagomål) 

Risk för att utvalda personer inte varit aktiva under vald period (loggkontroll) 

Risk för att loggutdrag inte görs av systemansvarig 

Risk för att granskning av loggkontroll inte görs 

Risk att återkoppling av loggkontroller inte genomförs 

Risk att avvikelser inte uppmärksammas 

Risk att avvikelser inte bearbetas 

Risk att helhetsanalys på enhetsnivå inte genomförs 

Risk för att helhetsanalys inte genomförs på övergripande nivå 

Risk för att helhetsanalys inte genomförs gällande Lex Maria  

Risk för att styrdokument basala hygienrutiner inte efterföljs 

Risk för att styrdokument inte efterföljs gällande multiresistenta bakterier, 

Clostridium och vinterkräksjuka 

Risk för att styrdokument inte efterföljs gällande patientens egna läkemedel 

Risk för att styrdokument med Region Skåne inte följs gällande basförråd 

Risk för att kraven på patientjournal inte efterföljs 

Risk att analys och resultat från registrering Senior alert inte genomförs 

Risk för att resultat från registrering BPSD inte genomförs 

Risk för att registrering Palliativa register inte genomförs 

Risk för att punktprevalensätning inte genomförs av basala hygienrutiner 

Risk för att Svenska HALT mätning ej genomförs 

Risk för att sammanställning tandvård ej lämnas till avtalad enhet 

Risk för att anmälan till utbildning i tandvård ej görs 

Risk för att nutritionshandboken inte efterföljs 

Risk för att offentlighets- och sekretesslagen efterföljs 

Risk för att medarbetare inte under- tecknar dokument gällande tystnads-
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plikt 

Risk för att fokusområden för oanmälda tillsyner ej tagits fram 

Ris för att oanmälda tillsyner ej genomförs 

Risk för att återrapportering ej sker från oanmälda tillsyner.  

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Alla avvikelser med stor eller katastrofal allvarlighetsgrad går till MAS eller 

MAR för ställningstagande till en Lex Maria anmälan. Vid varje granskning 

av verksamhetens åtgärdsförslag i samband med dessa avvikelser bedöms om 

de planerade åtgärderna kan förhindra upprepning i hela verksamheten. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Under 2019 har ingen behovs- och riskanalys genomförts för att visa vilka 

behörigheter respektive yrkeskategori bör ha i Procapita i enlighet med 4 kap. 

2 § HSLF-FS 2016:40  

 

Loggkontroller i verksamhetssystem Procapita och NPÖ 

Socialtjänstlagen och hälso- sjukvårdslagen hanterar en mängd uppgifter om 

enskildas personliga förhållanden och hälsotillstånd. Därför finns bestämmel-

ser för offentlig socialtjänst och hälso- och sjukvård. Bestämmelserna finns till 

för att skydda individens integritet och begränsar vilka som får ta del av upp-

gifterna.  

 

I dataskyddsförordningen, GDPR finns bestämmelser om säkerhet vid behand-

ling av personuppgifter och syftet är att skydda människor mot att deras per-

sonliga integritet kränks. Den som hanterat och behandlar personuppgifter 

med hjälp av IT- system måste därför skydda uppgifterna. Enligt lag är vi 

skyldiga att säkerställa att ingen breder sig tillgång till mer information rö-

rande patienten än nödvändigt för att utföra sitt arbete. För att motverka detta 

görs månatligen loggkontroller där slumpmässigt utvalda användare i syste-

men väljs ut för granskning av delar av deras aktivitet i systemen. 

 

Behörigheten till systemet styrs av användarens anställning och uppdrag, via 

användaridentitet och personligt lösenord. Detta ger spårbarhet genom logg-

ning i systemet. Förutom att loggningen kan användas som underlag vid ut-

redning av felaktig eller obehörig användning, så utgör den också en säkerhet 

för användarna mot ogrundade misstankar. Under 2019 genomfördes månat-

liga loggkontroller i verksamhetssystem Procapita och NPÖ. Loggkontoll sker 

genom systemförvaltare som slumpmässigt exporterar ut loggutdrag av an-

vändare i systemet och skickar till respektive chef som utför loggkontollen. 

Chef skickar i sin tur tillbaka resultat av utförd loggkontroll till systemansva-

rig samt vidtar eventuella åtgärder.   

 

SBAR 

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om en-

skilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksam-

heter. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och 

kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms 
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bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen 

inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäker-

heten ökar. Implementering är påbörjad under 2019 och frastexter skapade i 

dokumentationssystem.  

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll 
Under 2019 har Hälsa följt patientsäkerhetsarbetet genom egenkontroll i olika 

kvalitetsregister, läkemedelshantering, journalföring, basala hygienrutiner 

samt avvikelser, hälsa har även utfört en mätning av de basala hygienrutiner 

och följsamheten till klädregler både inom särskilt boende och bo bra hemma.  

 

Läkemedel 

Kvalitetsgranskningar genomförs vartannat år i form av egenkontroll och 

vartannat år i form av externa kvalitetskontroller av Apoteket AB som säker-

ställs genom ett avtal. Resultatet av de externa granskningarna från Apoteket 

AB för 2019 kan sammanfattningsvis sägas vara gott. Läkemedelshanteringen 

förefaller fungera bra på samtliga granskade enheter. Kunskaperna hos sjuk-

sköterskorna är goda och tillsammans med tydliga rutiner är förutsättningarna 

goda för ett patientsäkert arbete. 

 

Strukturerad journalgranskning 

Sedan 2016 har strukturerade journalgranskningar genomförts enligt framtaget 

schema. Systematiska journalgranskningar innebär att MAS, MAR och med-

lemmar i dokumentationsgruppen granskar slumpmässigt utvalda journaler vid 

flera tillfällen per år. Resultat från granskningar återförs till enhetschefer för 

HSL och delges i hälso- och sjukvårdsforum. Utifrån genomförda granskning-

ar har det identifierats behov av fortsatt utveckling av dokumentation bland 

annat i form av dokumentation i Hälsoplaner (planering för hälso-och sjuk-

vårdsåtgärder) och riskbedömningar.  

 

Basala hygienrutiner 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder samtliga regioner och 

kommuner möjligheten att årligen delta i en mätning av följsamheten till ba-

sala hygienrutiner och klädregler en gång per år. Huvuduppdrag Hälsas har 

valt att årligen delta i mätningen som en del av det systematiska förbättrings-

arbetet. Mätningen förväntas såväl bekräfta områden med tillfredställande 

kvalité som identifiera utvecklingsområden.  

Mätningen indelas i åtta moment; 

 

 Andel som desinfekterat korrekt före patientnära arbete 

 Andel som desinfekterat korrekt efter patientnära arbete 

 Andel med korrekt användning av handskar 

 Andel med korrekt användning av platsförkläde 

 Andel med korrekt arbetsdräkt 

 Andel fria från ringar, klockor och armband 

 Andel med korrekt skötta naglar 

 Andel med kort eller uppsatt hår 
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Nedan visas sammanställning över resultat. För hemtjänst finns inga jämförel-

setal från föregående år från riket då mätningarna inte görs nationellt. Fortsatt 

satsning för att förbättra resultatet görs under 2020.  

 

Särskilt boende 

 Ängelholm 

2017 % 

Riket 

2017 

% 

Ängelholm 

2018 % 

Riket 

2018 

% 

Ängelholm 

2019 %  

Riket 

2019 

% 

Korrekt i 

samtliga 

steg 

25 % 48 % 26 % 48 % 41 % 50 % 

Korrekt 

klädsel 

78 % 80 % 79 % 83 % 90 % 83 % 

Korrekt 

handhy-

gien 

22 % 55 % 33 % 57 % 45 % 57 % 

 

Momentet andel som desinfekterat korrekt före patientnära arbete kontrollerar 

huruvida personalen desinfekterat händerna direkt efter ankomst till brukaren, 

och tar ingen hänsyn till om tvätt och desinfektion utförts precis innan.   

 

Bo Bra Hemma 

 Ängelholm 

2017 % 

Riket 

2017 

% 

Ängelholm 

2018 % 

Riket 

2018 

% 

Ängelholm 

2019 % 

Riket 

2019 

% 

Korrekt i 

samtliga 

steg 

  27 %    47 %   

Korrekt 

klädsel 

  54 %  56 %  

Korrekt 

handhy-

gien 

  37 %  75 %  

 

Fortsatt arbetet med basala hygienrutiner under 2020 med mål att uppnå 100 

procent följsamhet med hjälp av information på APT, aktiviteter i kvalitets-

ledningssystem. De fysiska förutsättningarna på SÄBO vad gäller tillgång till 

desinfektion, handskar och förkläden ses vidare över för att ytterligare för-

bättra förutsättningarna.  
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Palliativa registret 

I Ängelholms kommun används det Palliativa registret. I detta ska det noteras 

vissa insatser och aktiviteter som utförts under brukarens sista tid i livet. 

Smärt- och symtomskattning, munhälsobedömning och efterlevandesamtal är 

exempel på uppgifter som registreras. Sammantaget är syftet att öka medve-

tenheten om den komplexa bild som i många situationer kan uppkomma och 

genom registreringen fånga de delar som kan förbättras. 

 

Nedan redovisas resultatet för 2019 gällande de av palliativa registret fram-

tagna kvalitetsindikatorerna. Täckningsgraden i palliativa registret har fortsatt 

öka från 2018. Fortsatt förbättringspotential ses framförallt när det gäller 

munvårdsbedömning och smärtskattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Alert 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja 

vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, får tryck-

sår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blås-

dysfunktion. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och 

teamets roll i fokus på särskilt boende.   

 

Resultatet för Senior Alert fortsätter att förbättras i Ängelholm gälande antalet 

genomförda riskbedömningar. Under 2019 genomfördes riskbedömningar hos 
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453 personer jämfört med 410 år 2018. När det gäller riskbedömningar som 

åtföljs av åtgärdsplan och utförda åtgärder har andelen minskat något. Ande-

len med åtföljande åtgärdsplan har minskat från 2018 då antalet var 93 procent 

till 91 procent för 2019. Även utförda åtgärder har minskat från 74 procent 

2018 till 72 procent 2019.  

 

BPSD 

BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid De-

mens. Den omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är 

ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om 

psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent 

beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm. Cirka 90 procent av 

personer med demenssjukdom får någon gång BPSD. 

 

Med hjälp av BPSD skapas en bemötandeplan som är en kortfattad beskriv-

ning av vad man som vårdpersonal bör tänka lite extra på i bemötandet av 

varje enskild vårdtagare. Bemötandeplanen bygger på individuella och speci-

fika behov och blir ett redskap som kan underlätta den vardagliga kontakten. 

Det underlättar att ha en struktur som ger en trygghet i omvårdnaden. Goda 

exempel finns på hur omvårdnadsmetoder kan användas som komplement till 

läkemedel. Verktyget används företrädesvis på kommunens särskilda boenden 

för demens men framöver är målet att använda BPSD även inom hemtjänsten. 

 

Registreringarna i kvalitetsregistret har fortsatt att öka från 171 till 184 under 

2019 vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna använda re-

sultat som underlag till utveckling. Under 2019 deltog 45 sjuksköterskor, ar-

betsterapeut, fysioterapeut, chefer och omvårdnadspersonal på BPSD utbild-

ning som genomfördes vid fem olika tillfällen.  

 

 

Handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården 

Syftet är att långsiktigt arbeta med utveckling av den kommunala hälso- och 

sjukvården kopplat till god och nära vård. Handlingsplanen ska vara grund-

läggande för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet. Arbetet påbörjades andra 

halvåret 2019 och har resulterat i ett förslag till handlingsplan som ska inarbe-

tas Hälsas övergripande kvalitetsarbete. 
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Avvikelser 

Avvikelser äldreomsorgen ink. funktionsstöd 

Avvikelsetyp 2018 2019 

Totalt antal 2602 2768 

Registrerade av LOV 118 188 

Fall 1608 1624 

Läkemedel 782 902 

SVU 54 41 

Produkt och teknik 11 16 

Ordination 96 114 

Övrigt 39 48 

Avvikelser funktionstöd  

Avvikelsetyp 2019 

Totalt antal 246 

Registrerade av LOV 6  

Fall 151 

Läkemedel 81 

SVU 1 

Produkt och teknik 1 

Ordination 8 

Övrigt 4 

 

Fallavvikelser 

Av registrerade fallavvikelser 2019 bedömdes 63 procent ha lägre allvarlig-

hetsgrad (1-2) och 2 procent bedömdes ha högre allvarlighetsgrad (3-4). Det 

innebär att det i 35 procent av fallavvikelserna inte har gjorts någon bedöm-

ning utifrån allvarlighetsgrad. Då allvarlighetsgrad ska bedömas varje gång, är 

detta något som måste ses över i verksamheterna.  

 

Ny HSL personal får vid utbildning av dokumentationssystemet Procapita ge-

nomgång i hur fallavvikelser skrivs och vilka kriterierna är för bedömning av 

allvarlighetsgrad. Arbete med att kvalitetssäkra bedömning av allvarlighets-

grad kommer att bedrivas under 2020. 

 

Det fallförebyggande arbete som rapporteras in från verksamheterna består i 

genomgångar av fall som tagits upp på teammöte. Orsak till fall analyseras 

och riskbedöms, fallpreventivt hembesök med översyn av miljön genomförs 

vid behov. Åtgärder såsom rörelselarm, förskrivning av hjälpmedel mm. sätts 

in och följs upp. 

66



 
 

 
 

 

 

   

 
 

21 

HSL Ordination  

Under 2019 har antal avvikelser gällande ordination ökat från 64 registrerade 

2018 till 70 stycken under 2019. Avvikelserna gäller ej utförd ordination i 28 

fall och felaktig utförd ordination i 9 fall, främst under sommar månaderna.  

De flesta avvikelserna sker mellan 07:00-16:00 men en ökning har skett i de-

cember gällande tiden 16:00-22:00. 

 

Allvarlighetsgrad är inte angiven i 27 av avvikelserna vilket gör att händelser 

med allvarlighetsgrad 3-4 kan missas att skickas till MAS eller MAR för ut-

redning. Antal avvikelser skiljer sig nämnvärt åt beroende på vilken enhet det 

gäller både inom ordinärt boende och särskilt boende vilket bör resultera i en 

fördjupad analys under 2020. 

 

Läkemedel  

Antal läkemedelsavvikelser ökade totalt sett under 2019 till 767 stycken. 

Norra Centrum hade 37, Södra Centrum 66, Nord 104, Öst 61, Syd 53, 

Åsbytorp 129, Munka Ljungbygården 82, Viktoriagården 56 och Solhaga 42. 

En analys bör göras gällande antal avvikelser på boenden ovan samt område 

Nord.  

 

Överlämnande av läkemedel som av någon anledning uteblir eller är försenad 

är den vanligaste orsaken till läkemedelsavvikelse, totalt 544 stycken. Ordinärt 

bonde står för 216 och särskilt boende för 328.  

 

Under hösten 2019 påbörjades arbete med digital signering av läkemedel för 

att minska antal läkemedelsavvikelser. Det digitala verktyget möjliggör 

snabba åtgärder och ger förutsättningar för kvalitativa förbättringar.  

 

PPM, Punktprevalens mätning  

PPM är en regional punktprevalensmätning som samtliga kommuner i Sverige 

erbjuds att delta i en gång om året med syfte att förebygga och minska före-

komsten av trycksår och fall. Mätningen genomförs under en veckas tid via 

kvalitetsregistret Senior Alert. 

 

Resultatet för 2019 visade att 81 personer hade 155 trycksår totalt. Av de 155 

trycksåren uppstod 133 på egen enhet, sex på annan enhet och 14 fanns det 

ingen uppgift om vart de uppstod ifrån.  

 

Klagomål och synpunkter 

Antal registrerade synpunkter och klagomål: 

 

2018 2019 

5 6 

 

 

Sammantaget rör sig synpunkterna och klagomålen om brister i utförandet av 

hälso- och sjukvårds insats, synpunkter kring bedömningar och hjälpmedels-

förskrivning samt brister i bemötandet.  
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Synpunkter kring bedömning av hjälpmedel har till största del bestått av att 

patienten haft en bild av behovet och personal en annan. Personal utgår i sina 

bedömningar utifrån rehabiliterande och bibehållande förhållningsätt.  

 

För att patient och anhöriga ska uppleva en god och säker vård präglad av ett 

gott bemötande krävs en ständig dialog. Hälsa kommer fortsätta arbeta för att 

meddela patient och anhöriga vid förändringar och stärka patientens känsla av 

delaktighet i den vård och behandling som utförs.  

Händelser och vårdskador enligt Lex Maria  

 

2018 2019 

2 2 

 

Under 2019 skickades två utredningar enligt Lex Maria till IVO då båda ären-

dena ledde till allvarlig vårdskada. Det ena ärendet gällde fall i samband med 

förflyttning med hjälp av hjälpmedel och två personal. Det andra ärendet 

gällde malnutrition (undernäring) Patienten hade under ett års tid minskat med 

nästan 40 kg i vikt. 

 

Utifrån utredning och analys kunde det i båda fallen konstateras att det fanns 

brister i kommunikationen mellan olika vårdgivare men även brister i kom-

munikation och dokumentation internt. Efter den inträffade händelsen har ru-

tin och struktur för teamträff förändrats. Möjlighet för omvårdnadspersonal att 

läsa journal samt dokumentera i journal har förändrats. 

 

I utredningen kring fall fanns en avsaknad av dokumenterad ny bedömning 

samt uppdaterad förflyttningsordination. Rutin för när och hur en förflytt-

ningsordination förändras och börjar gälla har därefter förtydligats. Frekvens 

för uppföljning av förflyttningshjälpmedlet har förtydligats samt dokumentat-

ion kring detta.Utredningen av fall visade kunskapsbrist hos omvårdnadsper-

sonal kring hur de tar reda på hur förflyttningen ska utföras. Vikten av att de 

personal som ska genomföra en förflyttning alltid har tillgång till och läser 

ordinationen har förtydligats för samtliga chefer som i sin tur ansvarar för att 

information och rutiner i verksamheten stöder arbetssättet.  

 

Utredningen av undernäring visade att riskbedömning gällande undernäring 

saknades samt förebyggande åtgärder. Uppföljning av omvårdnadsbehov sak-

nades och det saknades arbete med kvalitetsregister, senior alert. Båda ären-

dena har efter utredning och anmälan avslutats av IVO.Övergripande mål och 

strategier 

 

Sammanfattning utifrån övergripande mål och strategier   

Handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården är påbörjad och med 

fortsatt arbete under 2020. I planen ingår såväl digitalisering av avvikelsehan-

tering, ökat antal smärtskattningar (Abbey pain scale), vidareutveckling av E-

Learning plattform specifikt till vad varje yrkeskategori behöver, förbättra ef-

terlevnaden av basala hygienrutiner samt införandet av SBAR. 

68



 
 

 
 

 

 

   

 
 

23 

Mål och strategier för kommande år 
 

 Fortsatt implementering av SBAR för att säkerställa information  

 

 Fortsatt arbete med att utveckla dokumentationen i patientjournal med 

mål att kvalitetssäkra vården genom hälsoplaner med tydliga mål och 

uppföljningar.  

 

 Att tydliggöra patienten och anhörigas delaktighet i dokumentation. 

 

 Behovs- och riskanalys för att styra behörigheter efter yrkeskategori 

Procapita. 

 

 Arbete med att kvalitetssäkra bedömning av allvarlighetsgrad vid fall. 

 

 Se över behov av kommunikationsplaner som komplement till in-

struktioner för att säkerställa att rätt information når rätt person i rätt 

tid. 

 

 Nytt avvikelsesystem med mål att förenkla handhavandet och kvali-

tetssäkra avvikelsehanteringen. 

 

 Fördjupad analys av antal avvikelser på specifika enheter för att kunna 

sätta in lämpliga åtgärder. 

 

 Analys av trycksårsmätning på enhetsnivå och verksamhetsnivå med 

förslag på förbättringsåtgärder. 

 

 Analys och åtgärdsförslag gällande lågt antal munhälsobedömningar 

 

 Stickprovskontroller under året gällande basala hygienrutiner, följ-

samhet. 

 

 Fortsatt arbete med vikten av att använda validerade mätinstrument 

och dokumentation när det gäller smärtskattning 

 

 Fortsatt arbete med att uppdatera Nutritionshandbok i samarbete med 

omsorgspersonal, chefer och måltidsservice. 

 

 Kontroll av hälso- och sjukvårds delegeringar avseende giltighet och 

tillvägagångssätt för kvalitetssäkra kunskap hos omvårdnadspersonal. 

 

 Fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystem med mål att kunna 

mäta effekten av patientsäkerhetsarbetet det vill säga mätbara mål. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2020-05-11

 

  NOS 2020/98  

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Verksamhetschef
Björn Klemedsson
0431-46 91 46
bjorn.klemedsson@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren enligt § 10 senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
   3. vilka resultat som har uppnåtts.

Med anledning av rådande pandemi har arbetet med att skriva patentsäkerhetsberättelsen 
försenats.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-11
Patientsäkerhetsberättelse 2019 bilaga 1

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta 

att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2019  

_____

Filippa Kurdve Björn Klemedsson
T.f. chef Hälsa T.f. verksamhetschef Uppdrag och stöd

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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2020-05-11

 

  NOS 2020/98  

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer
2020-05-12

 

NOS Dnr.

Ytterligare
diarienummer
Annat diarie-
nummer

1 (2)

 Planeringschef
 Ulrika Wattman
 0431-46 91 49
 ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Sammanställning Lex-Sarah halvår 1, 2020

Ärendebeskrivning
För personal inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning råder rap-
porteringsskyldighet avseende såväl risk för missförhållanden som missförhållanden. Bestämmel-
serna om Lex-Sarah finns i Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Vid allvarliga missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande 
ska rapportering ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med Lex-Sarah är att verksam-
heten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska rättas till för att förhindra att liknande hän-
delser inträffar igen. Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt att halvårsvis redovisa till Nämnden för 
omsorg och stöd inkomna rapporter och anmälningar enligt Lex-Sarah. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-05-12
Bilaga 1, sammanställning Lex Sarah

Utredning
Under halvår 1, 2020 har man inom huvuduppdrag Hälsa utrett 7 Lex-Sarah rapporter varav 
3 bedömts som risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt missförhållande och därmed an-
mälts till IVO.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisning sammanställning Lex-Sarah halvår 1, 2020.

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef
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Ytterligare
diarienummer
Annat diarie-
nummer

2 (2)

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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Ytterligare
diarienummer
Annat diarie-
nummer

1 (1)

 Planeringschef
 Ulrika Wattman
 0431-46 91 49
 ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Sammanställning Lex-Maria halvår 1, 2020

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren är skyldig att utreda samtliga vårdskador för att förhindra att liknande händelse in-
träffar igen. Allvarliga vårdskador, vilka benämns Lex- Maria, ska anmälas till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO. Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa daterat 2020-05-19

Utredning
Huvuduppdrag Hälsa har för avsikt att halvårsvis rapportera allvarliga vårdskador, Lex-Maria, till 
Nämnden för omsorg och stöd. Under halvår 1, 2020 har ingen Lex-Maria utretts och rapporte-
rats till IVO.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisning om Lex-Maria halvår 1, 2020

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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NOS 2020/42

Ytterligare
diarienummer
Annat diarie-
nummer

1 (2)

 Filippa Kurdve

Nämnden för omsorg och stöd
 

Förslag på ekonomisk åtgärdsplan 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01, i samband med ekonomisk avvikelserapport per den sis-
te februari, att ge nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till 
Kommunstyrelsen, senast i juni månad, för en budget i balans 2020. 

Den plan som framarbetats handlar till stor del om förändrat arbetssätt, förbättrade processer 
och bättre resursutnyttjande. Åtgärderna motsvarar 19,9 mnkr fördelat på tre år, 2020-2022.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat den 16 juni 2020
Åtgärdsförslag för en budget i balans, Hälsa 2020-2022 Bilaga 1

Utredning
Nämnden för omsorg och stöd prognostiserade per siste februari ett underskott om -17,8 mnkr 
för 2020. Motsvarande siffra per siste april var -19,9 mnkr. 

Mot bakgrund av detta beslutade Kommunstyrelsen, 2020-04-01, i samband med ekonomisk av-
vikelserapport per siste februari, att ge nämnden för omsorg och stöd i uppdrag att återkomma 
med en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen, senast i juni månad, för en budget i balans 2020. 

Av det samlade underskottet för huvuduppdrag Hälsa kan en stor del härledas till verksamhets-
området för personer med funktionsnedsättning, -15,6 mnkr. Sedan slutet av 2019 har volymerna 
ökat, dessa volymökningar motsvarar 7,5 mnkr för 2020. De negativa avvikelserna som redovisas 
beror också på fortsatt höga kostnader för personlig assistans, externa placeringar, nya ärenden 
inom barn och ungdomsverksamheten samt hemtjänst för personer under 65 år. 

Verksamhetsområdet har sedan januari 2020 verkställt ett antal åtgärder kopplat till den åtgärds-
plan som kommunstyrelsen antog i juni 2019, och som sträcker sig mellan åren 2019-2021. Arbe-
tet har redan gett effekt, även om volymökningarna medför att underskottet inte minskar i sam-
ma takt som åtgärderna genomförs. 
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NOS 2020/42

Ytterligare
diarienummer
Annat diarie-
nummer

2 (2)

Av olika anledningar fick verksamheten endast viss effekt av åtgärdsplanen för 2019. Vidare mot-
svarar åtgärderna i planen 2018 års underskott på -10 mnkr, medan 2019 års resultat motsvarade 
ungefär det dubbla. En del av åtgärderna behöver dessutom omarbetas. Därför har Hälsa arbetat 
med förslag till ny åtgärdsplan sedan i december 2019. För att få relevanta, genomarbetade och 
förankrade åtgärdsförslag har såväl chefer som medarbetare involverats i arbetet. Den plan som 
framarbetats handlar till stor del om förändrat arbetssätt, förbättrade processer och bättre resurs-
utnyttjande. Åtgärderna motsvarar 19,9 mnkr fördelat på tre år, 2020-2022.

Att vidta åtgärder för att, per siste december 2020, nå en budget i balans ter sig inte möjligt. För 
att på ett kvalitetssäkert sätt nå en budget i balans bedömer Hälsa att det behövs tre år. 

Förslag till beslut

Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta

att anta föreslagen åtgärdsplan för att på 3 år (2020-2022) nå en budget i balans, samt

att överlämna redovisade åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen som svar på uppdraget.

Filippa Kurdve Andreas Bollvik
Chef Hälsa Ekonom

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
Ekonomer Hälsa
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 Planeringschef
 Ulrika Wattman
 0431-46 91 49
 ulrika.wattman@engelholm.se Nämnden för omsorg och stöd

 

Utbetalning av habiliteringsersättning och tillfälligt utökad 
habiliteringsersättning för deltagare inom daglig verksamhet 
enligt LSS, utifrån planerad närvaro. 

Ärendebeskrivning
Till brukare inom daglig verksamhet, LSS, utbetalas habiliteringsersättning och tillfälligt utökad 
habiliteringsersättning baserat på närvaro. I samband med smittspridning av Covid- 19 har ensta-
ka brukare som tillhör riskgrupp valt att avstå från att delta i daglig verksamhet. Under tiden de 
har valt att avstå utgår ingen habiliteringsersättning. Till följd av Covid-19 kan vi under en period 
behöva stänga daglig verksamhet, dels för att minska smittspridning men även för att kunna om-
fördela verksamhetsresurser. Vid ett sådant beslut förlorar brukarna sin habiliteringsersättning. 
Genom att utbetala habiliteringsersättning och tillfälligt utökad habiliteringsersättning utifrån pla-
nerad närvaro förlorar brukarna ingen inkomst.   

Beslutsunderlag 
Beslut daterat 2020-04-21, § 35 NOS 2020/35

Utredning
Habiliteringsersättning är en ersättning som kan ges till personer som deltar inom daglig verksam-
het enligt 9:10§ LSS. Habiliteringsersättningen är ingen lagstadgad ersättning utan är frivillig för 
kommunerna. De flesta av Skånes kommuner, och så även Ängelholms kommun, har habilite-
ringsersättning för deltagare inom daglig verksamhet. 

I Ängelholms kommun uppgår habiliteringsersättningen 2020 för deltagare inom daglig verksam-
het, LSS, till mellan 47 kr och 52 kr för hel dag och mellan 33 kr och 38 kr för halv dag. Uppräk-
ning av habiliteringsersättningen görs enligt prisbasbelopp.

Brukare inom verksamheten för funktionsstöd är ingen uttalad riskgrupp. Det finnas dock enskil-
da brukare som tillhör riskgrupp och som i samband med spridning av Covid- 19 valt att  avstå 
från att delta i daglig verksamhet. Under tiden de har valt att avstå erhåller de ingen habiliterings-
ersättning. 

Det är tredje året som kommunen rekvirerar statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen för 
personer som deltar inom daglig verksamhet LSS. Under 2020 rekvirerar Ängelholms kommun 
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statsbidrag med 1,4 mnkr för att höja habiliteringsersättningen till deltagarna inom daglig verk-
samhet LSS. 

Nämnden för omsorg och stöd beslutade 2020-04-21 att utbetalning av tillfälligt utökad
habiliteringsersättning ska göras vid två tillfällen under 2020, i augusti och december månad, 
baserat på närvaro, i enlighet med tidigare år.

Vi går en osäker framtid till mötes då vi inte vet hur smittspridningen kommer att påverka våra 
verksamheter. Det kan komma att bli aktuellt att under en period stänga daglig verksamhet för att 
minska smittspridning och för att kunna omfördela verksamhetsresurser. Vid en sådan situation 
förlorar brukarna sin habiliteringsersättning.

Brukare inom daglig verksamhet i kommunen har generellt en låg frånvaro på drygt 5 procent. 
Att utbetala habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro uppskattas ge merkostnader för verk-
samheten under 2020 med 60 tkr vilket kan rymmas inom befintlig budgetram.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöds arbetsutskott föreslår Nämnden för omsorg och stöd besluta

att godkänna utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro för deltagare inom 
daglig verksamhet enligt LSS till och med 2020-12-31

att godkänna retroaktiv utbetalning av habiliteringsersättning utifrån planerad närvaro från och 
med 2020-03-01, samt

att godkänna utbetalning av tillfälligt utökad habiliteringsersättning för deltagare inom daglig 
verksamhet enligt LSS vid två tillfällen under 2020, i augusti och december månad, baserat 
på planerad närvaro.

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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Anmälan av delegationsbeslut maj 2020

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt delegation inom huvuduppdrag Hälsa ska kontinuerligt anmälas till 
Nämnden för omsorg och stöd. I detta ärende anmäls beslut fattade i maj 2020.

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut från huvuduppdrag Hälsa, daterat till 2020-06-03.

Antal av Beslut Myndighetsenheten Månadsval
Beslut Maj
.Bifall avlösning i hemmet 3
.Bifall boendestöd 18
.Bifall hemtjänst 129
.Bifall insatser kväll/natt 2
.Bifall kontaktperson SoL 1
.Bifall ledsagning 5
.Bifall matdistribution 19
.Bifall omprövning dagverksamhet 2
.Bifall omprövning hemtjänst 38
.Bifall omprövning ledsagning 3
.Bifall omprövning matdistribution 8
.Bifall omprövning särskilt boende /korttid 11
.Bifall omprövning trygghetslarm 23
.Bifall sysselsättning SOL 8
.Bifall särskilt boende 45
.Bifall särskilt boende /korttid 24
.Bifall särskilt boende/korttidsplats/kont 1
.Bifall trygghetslarm 38
Avslag matdistribution 1
LSS Avslag 9:10 § Daglig verksamhet 1
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LSS Avslag 9:2 § Personlig assistent 1
LSS Avslag 9:3 § Ledsagarservice 1
LSS Avslag 9:4 § Kontaktperson 2
LSS Bifall 9:10 § Daglig verksamhet 2
LSS Bifall 9:2 § Personlig assistent 2
LSS Bifall 9:2 § Tillfällig personlig assistent 2
LSS Bifall 9:2 § Tillfällig utökning ass/sjuk 1
LSS Bifall 9:3 § Ledsagarservice 1
LSS Bifall 9:4 § Kontaktperson 2
LSS Bifall 9:6 § Korttidsvistelse 2
Totalsumma 396

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att  lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. 

Filippa Kurdve Ulrika Wattman
Tf Chef Hälsa Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktuppgifter.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm
0431–870 00
info@engelholm.se
engelholm.se

Delegationsbeslut 2020 - tjänstgörande ersättare för chef

Ärendebeskrivning
Tf Chef Hälsa Filippa Kurdve är under perioden 2020-07-06--2020-08-02 frånvarande på grund av 
semester. Under frånvaron har nedanstående personer utsetts till tjänstgörande ersättare samt 
bekräftat mottagandet av delegeringen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut huvuduppdrag Hälsa daterat den 14 maj 2020

Delegationsbeslut

Nämnd: Nämnden för omsorg och stöd

Delegat: Tf Chef Hälsa 

Delegationsrätt: Nummer 2-10 i antagen delegationsordning 2020-02-28 för Nämnden för 
omsorg och stöd.

Beslut: Till tjänstgörande ersättare under Tf chef Hälsas semester utses nedanstående 
personer, med rätt att under perioden träda in i chef Hälsas ställe och överta 
dennes delegerade beslutsrätt inklusive attesträtt.

Planeringschef
Ulrika Wattman
0431-46 91 49
E-post Nämnden för omsorg och stöd
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2020-07-06--2020-07-19

………………………………………….
Björn Klemedsson
Tf Verksamhetschef Uppdrag och stöd

2020-07-20--2020-08-02

………………………………………….
Susanne Westerdahl
Verksamhetschef Särskilt boende

För Nämnden för omsorg och stöd

Filippa Kurdve
Chef Hälsa
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