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Val av justerare
Godkännande av föredragningslistan

4

Meddelande från IVO om tillsyn

2020/117

5

Halvårsrapport avvikelser HSL 2020

2020/120

6
8
9
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Socialnämnden

SocN § 19 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocN § 20 Meddelande från IVO om tillsyn
Dnr Socn 2020/117
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
2020-09-07 genomfördes ett dialogmöte med inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Representanter från IVO träffades via teams tillsammans med
socialchefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefen för hälso- och
sjukvården.
Socialchefen informerade om organisationen och det är inget som IVO har
synpunkter på. Mer intressant är var kommunen befinner sig nu och hur tankarna
är kring rekrytering av sjuksköterskor, är personal trygg i sina delegeringar? Eksjö
är inte unika med svårighet att rekrytera sjuksköterskor.. IVO återkommer med ett
beslut i ärendet.
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SocN § 21 Halvårsrapport 2020 avvikelser SoL,
LSS, HSL
Dnr Socn 2020/120
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Interna avvikelser Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Under första halvåret har det rapporterats 81 interna avvikelser. De är fördelade
enligt följande.
Handläggare barn och unga
Fem avvikelser har rapporterats beträffande




förhandsbedömning
entledigande från särskilt förordnade vårdnadshavande
övrigt

Handläggare äldreomsorg
Åtta avvikelser har rapporterats beträffande


avvikelse från äldreomsorgens riktlinje gällande delegationsordningen med
insatser över 120 timmar
 stress
 bristande rutiner
Bristerna är genomgångna med berörda och en intern genomgång av
kvalitetshandboken är gjord.
Omsorgen
En avvikelse har kommit in från omsorgen.
Äldreomsorgen
67 avvikelser har rapporterats beträffande





uteblivna besök
matsituationen
omvårdnad
larm
Justerandes sign
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fel i dokumentation
brister i bemötande
fel i avgifter
fysiska, psykiska övergrepp
störande medboende
försenade besök i nattpatrullen

Avvikelser hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Fall
Under första halvåret 2020 registrerades 455 fall, en ökning med 30 fallolyckor
samma tidsperiod 2019. Fall på korttidsenheten Marieberg har ökat med 17
fallavvikelser.
Tio fallavvikelser har registrerats som misstänkt fraktur.
De mesta fallolyckorna sker i hemmen ordinärt boende. (Siffrorna kan ge en
något felaktig bild av att fallen sker i ordinärt boende, då registreringen av den
som registrerar avvikelsen kryssar i eget boende, när brukare bor på SÄBO).
Det finns en klar förbättringspotential att arbeta med fallolyckor inom det
närmaste året. Senior Alert är det kvalitetssystem som vi jobbar med för att
förebygga fallolyckor. Det finns en utmaning i att minska antalet fallolyckor samt
att införa Senior Alert även i ordinärt boende.
Läkemedelsavvikelser
Under första halvåret registrerades 273 läkemedelsavvikelser, vilket är en ökning
med 54 avvikelser.
Den största delen av läkemedelsavvikelserna, som inkommit första halvåret 2020,
handlar om glömda/utebliven dos 144 (137) avvikelser, felaktig dos 19 (13)
felaktig administration 5 (8), fel tidpunkt 9 (11), fel läkemedel 6 (8). Avvikelser
under övrigt är 37, (35) avvikelser, 11 (12) av dessa, som inkommit under övriga,
gäller försvunna läkemedel. Varierar hur många/mycket läkemedel som
försvunnit, kan vara från 1 tablett till en karta/eller förpackning.
Samverkan
Orsaken till att färre avvikelser i samverkan har rapporterats kan bero på att
belastningen på hemsjukvård och sjuksköterskor har vart ansträngd under våren
och tiden för att rapportera har prioriterats bort. Några avvikelser i samverkan har
även kommit in via hemtjänst.
En del av avvikelser, när de uppstår, sker via telefon med slutenvården och
registreras inte i avvikelsesystemet lika frekvent som tidigare.

Justerandes sign

7

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-09-16

Sammanträdesdatum

Övervägande delen av avvikelserna från kommunen till slutenvården handlar om
vårdplaneringsprocessen, beräknad vårdtid som ändras och förskjuts, ibland
samma dag som den var beräknad som hemgång, inte färdiga vårdplaner,
läkemedelslistor och ordinationer som inte stämmer.
Höglandets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS-ar) tillsammans med
chefsjuksköterska i slutenvården har avstämningar och händelseråd där avvikelser
tas upp. Under våren har dessa möten inte genomförts fysiskt på grund av Covid 19. Endast ett skypemöte har genomförts.
Lex Maria
Under första halvåret 2020 har inga Lex-Maria-ärenden skickats till Inspektionen
för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Halvårsrapport Avvikelser HSL 2020 från Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Eva
Gustafsson
Tjänsteskrivelse Halvårsrapport HSL Avvikelser 2020 från Medicinskt Ansvarig
Sjuksköterska Eva Gustafsson 2020-08-06
Tjänsteskrivelse Halvårsredovisning avvikelser inom Socialtjänsten och LSS 2020
från socialt ansvarig samordnare Carina Strandesjö 2020-08-14
Halvårsredovisning av avvikelser inom socialtjänsten och LSS 2020 från socialt
ansvarig samordnare Carina Strandesjö 2020-08-11
Utdrag:
Socialt ansvarig samordnare
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
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SocN § 23 Anmälningsärende
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ärendet är anmält.
Ärendebeskrivning
En Lex Sarah-anmälan har inkommit.
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