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Patientsäkerhetsberättelse Nora kommun 2016

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med 2011-01-01
ersatt Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område .
Lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att
vårdskador uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om
adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården.

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av
vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter/bru
kare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
inom kommunens ansvarsområde. Masen gör uppföljningar i enlighet
med Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. MAS har på nämndens
uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för hur det systematiska
kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp
och utveckla verksamheten. Respektive enhetschef för de olika
verksamheterna inom förvaltningen har beskrivit hur
patientsäkerhetsarbetet under förgående kalenderår har bedrivits på
enheten/enheterna.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2016.

JMji s;gn ~/ __
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Sammanställning av avvikelser 2016

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med
ansvariga enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för hela 2016.

Antalet avvikelserna har ökat mellan i en jämförelse mellan 2015 och
2016. En av anledningarna kan vara att det är fler brukare inskrivna
inom hemtjänsten och därmed fler tillfällen som det kan bli avvikelser.

Den vanligaste avvikelsen är att någon ramlar (fall). 43 procent av
fallen sker i sovrummet. Ett fåtal brukare ramlar många gånger och står
därför för en stor del av fallen. Vid ungefär 10 procent av alla fall går
det så illa att brukaren får en eller flera frakturer.

Av de avvikelser som finns inom läkemedel är 80 procent utebliven dos
det vill säga att brukaren inte tagit den medicin som hen ska ta. Det är
främst på morgonen och kvällen som det sker avvikelser om utebliven
dos.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd 2016.

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Riktlinjer för Lex Sarah-rapportering

Riktlinje för lex Sarah finns inte sedan tidigare, därav behov aven
riktlinje som förklarar vad rutin lex Sarah ska användas till och hur
rutinen ska användas .

Riktlinjen lex Sarah är ett styrdokument till rutin lex Sarah. Riktlinjen
förklara r sambandet mellan lex Sarah rapporter, god kvalitet och
ständiga förbättringar. Riktlinjen innehåller begreppsförk laringar av
bland annat kvalitet, awikelser och missförhållanden. Riktlinjen ska
användas som informationsunderlag angående rutin lex Sarah, till
exempel för nyanställda.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta riktlinjen lex Sarah.

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande
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Revidering av rutin för Lex Sarah -rapportering

Nora kommun antog 2013-02-14 reviderad rutin lex Sarah.
Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ socialtjänstlagen
(2001 :453), SoL, och i 24 b-24 g §§ lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. Dessa lagrum reglerar anmälan om
allvarliga missförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden i
verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS, detta benämns lex
Sarah .

Föregående rutin antogs under föregående nämndorganisation. Därav
finns behov av ny rutin som harmoniserar med nuvarande
nämndorganisation. Nya versionen beskriver på ett konkretare sätt
skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhål
lande eller risk för missförhållande. I förslaget till reviderad rutin blir
ansvarsfördelningen tydligare.

Förändringarna som skett är:
• Revideringen innebär ett förtydligande i ansvarsfördelningen i ruti

nen
• Individnämnden beslutar om anmälan till Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) gällande missförhållanden.
• I förgående version av Lex Sarah var mottagare avanmälan Soci

alstyrelsen, i den reviderade versionen hänvisas man till IVO.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta reviderad rutin Lex Sarah med tillhörande blankette r.

Justerares sign ~~
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Utdragsbestyrkande
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Presentation av daglig verksamhet och aktiviteter

Cecilia Ebbesen och Lena Staberg, enhetschefer funtionsstöd, gör en
presentation av verksamhetsområdet daglig verksamhet. De berättar
också om de aktiviteter som erbjuds på boendena inom kommunen.

När brukaren fått beslut om daglig verksamhet gäller det beslutet upp
till 67 års ålder. Det finns olika inriktningar inom Daglig verksamhet
bland annat cateverksarnhet, skapargruppen och projektet "Delta i Kul
tur och hälsa" där deltagarna har allsång, teater eller studiecirklar.

Aktiviteterna skiljer sig åt beroende på vilken ålderskategori som finns
på boendet. Några exempel på aktiviteter är bowling, simning och cafe
besök.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdragsbeslyrkande

Protokollsutdrag lill
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Information om arbetet kring brandsäkerhet för brukare inom
hemtjänsten

Liselott Morc, enhetschef hemtjänsten och Fredrik Bergström, social
chef redogör för ärendet.

Moro berättar att det oftast kommer indikationer från personalen inom
hemtjänsten om att en brukare inom hemtjänsten har ökad risk för att
en brand ska starta i bostaden. Hemtjänsten försöker då tillsammans
med eventuell god man och brukaren vidta åtgärder för att minska
riskerna .

Moro och Bergström går igenom händelseförloppet för en brand i en
bostad hos en brukare inom hemtjänsten.

Bergström berättar om att det i lagstiftningen finns flera olika lagrum
som kan kopplas till brandsäkerhet och att dessa kan tolkas på olika
sätt. Det står klart att det är fastighetsägare och den som har
nyttjanderätt som har stort ansvar för detta . Socialtjänsten har inte
ansvar för brukarens brandskydd när brukaren bor i sitt hem men om
kommunen hjälper till att vidta åtgärder såsom exempelvis sätta in ett
sprinklersystem så måste kommunen ha koll på läget. Kommunen ska
då göra riskanalyser, göra tillsyn och uppföljningar av de åtgärder som
kommunen satt in.

Om kommunen ska ta ett större ansvar för brandsäkerhet för brukare
inom hemtjänsten i framtiden behöver det ske på ett mer systematiskt
sätt med upprättade rutiner och handlingsplan där riksinventering görs .

Socialutskottet tackar för informationen.

Justerares sign c7~.
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Socialchefen informerar

-Information om arbetet att ta fram avtal mellan Region Örebro län
och kommunerna när det gäller betalningsansvarslagen

Bergström berättar att arbetet går framåt och att ambitionen är att ha
ett förslag klart till sommaren 2017. Sedan ska det tas beslut om
avtalet i alla kommuner i länet. Det ställer högre krav på
samordningen mellan Regionen och kommunerna.

Bergström förklarar att kommunerna och Regionen tittar på en
modell för när kommunerna blir betalningsskyldiga till Regionen för
utskrivningsklara patienter som fortfarande är kvar på sjukhuset. De
tittar på en modell där det räknas fram genomsnitt för antalet dygn
extra som en patient är kvar på sjukhus. Om genomsnittet ligger
över det antal dygn som är max ska kommunen betala samtliga
dygn som kommunen överskridit detta för alla patienter som tillhör
kommunen.

-Information om arbetet med att revidera den handikappoliska
planen

Bergström visar vad som står i den gamla handikappolitiska planen
och går igenom stegen som behöver tas framöver för att ta fram en
ny.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdragtill
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Kommunstyrelsen har antagit en modell för kontakt mellan
polit ikerna i socialutskottet och verksamhet inom välfärd område
omsorg. Varje politiker är kopplade som kontaktpolitiker till de
enheter som utskottet närmast ansvarar för . Kontaktpolitikerna kan
göra kontinuerliga verksamhetsbesök hos den enhet som politikern
är kopplat t ill.

Här redovisar närvarande politiker vilken kontakt de haft med den
enhet hen är kopplad till som kontaktpolitiker.

John SundelI (KD) har varit på gårdsråd på Tullbackagården. Sun
dell berättar att det var väldigt intressant. Han fick inblick i Hobbyns
verksamhet.

Socialutskottet tackar för informationen.

~ ;;;;;;Slg n ~_

Utdragsbestyrkande
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