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Hammarö kommun 

Organisation 

Folkmängden uppgår 2013-12-31 till 15 136 invånare. 

Invånare 65+ 
andel (%) 

Standardavvikelse 
(%) äldreomsorg 

Hemtjänst kostnad 
kr per brukare 

Särskilt boende kostnad 
kr per brukare 

18,1 (24,5) 9,2 (-2,3) 419 594  
(383 795) 

755 000  
(694 274) 

Anm: Källa Kolada 2014 resp. Öppna Jämförelser 2013. Inom () anges länssiffran. 

Kommunen har en traditionell organisation med bl.a. en socialnämnd med nio ledamöter. Nämnden 
leder och samordnar planering och uppföljning av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjuk-
vården samt verksamheter enligt LSS. Socialförvaltningen som leds av socialchefen handlägger 
och förbereder nämndens ärenden. Inom kommunen finns två särskilda boenden med 72 platser 
samt 40 korttidsplatser. Hemsjukvården i Hammarö kommun är en integrerad del i omsorgen om 
äldre och handikappade. För HSL-området finns en ansvarig verksamhetschef. I kommunen finns 
även en kvalitetscontroller som ansvarar för att utveckla och säkerställa ett fungerande kvalitets-
ledningssystem utifrån Socialstyrelsens förordning (SOSFS 2011:9). MAS har det övergripande 
ansvaret för att kommunen bedriver en säker sjukvård av god kvalité. 

Avtal – överenskommelser 

Överenskommelse om samverkan finns med landstingets vårdcentral. Överenskommelsen omfattar 
gemensamt arbete och ansvar för de patienter som tillhör kommunens hemsjukvård inom både sär-
skilt och ordinärt boende.  Uppbyggnaden av överenskommelse för samverkan (daterad 2013-04-
29) är enligt mallen för länet. NÄSAM är det lokala forumet för strategisk samverkan mellan slu-
tenvården och primärvården inom LiV och kommunen. Lokala verksamhetsträffar ska ske på ope-
rativ nivå mellan vårdcentralen och kommunen minst två gånger per år. Träffarna ska inriktas på 
planering, kvalitet och uppföljning av det lokala samarbetet. Under 2014 har ingen ny överenskom-
melse träffats på lokal nivå. 

Politik 

Överenskommelsen som nu gäller är inte undertecknad av politiken. Politiskt saknas kunskaper om 
samverkansavtalet på lokal nivå. Överenskommelserna har träffats mellan respektive vårdcentrals 
verksamhetschef och förvaltningschef för kommunens socialförvaltning.   

Oklarheter tycks föreligga om bl.a. den länsövergripande beredningsgruppen och vårdplanerings-
gruppens arbete. I ingen av dessa grupper är kommunen representerad. Någon förankring har inte 
ägt rum om dessa grupper i kommunen. Hur kopplingen är mellan politik och beredningsgruppen 
finns det oklarheter om såväl på politisk som på tjänstemannanivån. Viss oklarhet tycks också råda 
om projektet Ledarskap i Vården liksom hur nya Perspektiv bedrivs i länet. 
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Ingen uppföljning eller utvärdering har skett om samverkansavtalet på nämndsnivån. Information 
sker kontinuerligt om verksamheten bl.a. avseende den successiva förskjutningen av fler och fler 
allvarligt sjuka inom den kommunala sjukvården såväl i ordinärt som särskilt boende. Politiken är 
intresserad av att få mer information och insikter om de samlade samverkansfrågorna. 

Nämnden fastställer övergripande mål för verksamheterna och ska ha en god insyn i kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet. 

Samverkan och kommunikation 

Vårdplaneringen sker på sjukhus med biståndsbedömare och vid behov arbetsterapeut, sjukgymnast 
och distriktssköterska. Från sjukhuset deltar erfarenhetsmässigt ansvarig sjuksköterska. Läkare 
(PAL) eller blivande PAL inom primärvården deltar normalt inte. Vårdplaneringen fungerar olika 
beroende på vilket område det gäller. Kommunen menar att det finns risker för att vårdplaneringen 
blir mer av en planering med omsorgs- och omvårdnadsperspektiv istället för en gemensam om-
sorgs- och medicinsk planering för den enskilde. Normalt fungerar vårdplaneringen men det finns 
en tendens från CLK:s sida att vilja skriva ut patienten ”för tidigt” enligt kommunens uppfattning. 

Kommunen har få dagar med betalningsansvar.  Under 2014 beräknas dessa uppgå till 0 dagar. 
Senast kommunen hade dagar med betalningsansvar var 2012. Kommunen har aktivt verkat för en 
smidig hemtagning från slutenvården . Enligt samstämmiga uppgifter har biståndsbedömningen 
blivit mera effektiv under senare år. 

Kommunen jobbar systematiskt och aktivt med Senior Alert och olika kvalitetsregister. Betydelse-
fullt är att de berörda prioriterar tid för dess uppgifter. Kommunen har lång erfarenhet av att arbeta 
med palliativregistret. Vidare sker registrering i BPSD (demens).  

Hur den lokala samverkan fungerar beror främst på läkarbemanningen inom primärvården. Primär-
vården bör enligt flera intervjupersoner vara mer aktiv i samverkansfrågor. 

Nämndens mål följs upp genom rapporter i verksamhetssystemet Stratsys. I kommunen finns också 
IT-baserat verktyg QPR från Ensolution för att kunna kartlägga och få in verksamhetens alla pro-
cesser i ledningssystemet. I processkartläggningen har samverkan med externa aktörer identifierats 
och överenskommelser, styrande dokument och rutiner har lagts in i ledningssystemet. Kommunen 
deltar aktivt i olika forum för externa samverkan t.ex. i nätverksträffar för biståndsbedömare, MAS, 
Senior Alert, BPSD, palliativ vård etc. Kommunens påpekar att samverka är ett verb!  
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Avvikelser 

Kommunen och landstinget skickar avvikelser till varandra som ett led i patientsäkerhetsarbetet. 
Det föreligger generellt utvecklade rutiner för avvikelsehanteringen mellan kommun och landsting. 
Varje halvår görs en sammanställning av hanteringen av synpunkter och klagomål som redovisas 
till socialnämnden. Ny förbättrad modul för avvikelsehantering har installerats på lokal nivå. Totalt 
antal avvikelser inom socialförvaltningen under 2013 uppgick till 573.  Vid avvikelser används 
avvikelsehanteringen i Treserva. Vid HSL-avvikelser ska legitimerad personal vid behov vidta nöd-
vändiga åtgärder och dokumentera dessa i omvårdnadsjournalen. Genomgång sker sedan av alla 
avvikelser i s.k. HSL-möten.  

Senaste Lex Maria-anmälan härrör från 2012. Antalet Lex Sarah 2014 uppgår till 9 (2013 var det 
12 st., varav 7 inom äldreomsorgen). De senare handlar om främst bemötande och kommunikat-
ionsfrågor. Alla avvikelser som kan vara Lex Sarah eller Lex Maria hanteras i förvaltningens till-
synsteam. Teamet avslutar alla ärenden när de är åtgärdade. 

 

Läkemedel 

De generella riktlinjerna för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är väl kända 
i organisationen. Kommunen har tagit fram en lokal instruktion för läkemedelshanteringen. Läke-
medelshanteringen finns med i socialnämndens interna kontrollplan.  

Det förekommer relativt ofta två-tre olika läkemedelslistor som genererar frekventa avvikelserap-
porteringar. Kommunens företrädare ser det som mycket positivt att läkemedelsenheten har för-
stärkts under senare år.  

Inom särskilt boende får alla en läkemedelsgenomgång minst en gång per år enligt riktlinjerna för 
läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård. Enligt Öppna Jämförelser 2013 ligger 
Hammarö över snittet i länet och i riket vad gäller andelen äldre som behandlas med tio eller fler 
läkemedel samtidigt. Hammarö är en av sju kommuner i länet som ligger bland de 25 % av kom-
munerna i landet med högst andel med 10 eller fler läkemedel samtidigt. Kommunen ligger på i 
stort länssnittet men lägre än riket för indikatorn andel som behandlats med minst ett av fyra olämp-
liga läkemedel. 

 
Avslutande kommentarer 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna har 
inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i 
syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre.  

Sedan de tidigare granskningarna genomfördes kan vi konstatera att mycket är sig likt samtidigt 
som mycket hänt. Det finns rutiner och riktlinjer som följer nationella riktlinjer. Vår bedömning är 
också att riktlinjer och rutiner är väl kända. Det har också genomförts nationella projekt och ut-
vecklingsarbeten för att förbättra vårdkedjan och läkemedelshantering för äldre, både nationellt och 
i Värmland. 
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Genom Nya Perspektiv och den nationella satsningen på äldre har det etablerats samverkansarenor 
som ger goda förutsättningar för en ändmålsenslig samverkan och gemensam kunskapsbas inom 
äldreområdet. 

Granskningens bedömning är att det finns en tydlig struktur både för samverkan i vårdkedjan för 
äldre och för läkemedelshantering. Den tydliga strukturen består av riktlinjer utifrån gällande re-
gelverk och samverkansgrupper. Det finns också en infrastruktur som stödjer tillämpning av dessa 
riktlinjer och rutiner.  

Ett fungerande avvikelsesystem är grunden för uppföljning av om beslutade rutiner och riktlinjer 
följs. Det saknas idag en systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget och länets kom-
muner. Däremot följs avvikelserna upp i de nätverksträffar som finns mellan sjukhusen och kom-
munerna. 

 

 Kommuner och landstinget bör ta fram en ny överenskommelse mellan kommunerna och 
landstinget för att tydliggöra samverkansarbetet mellan kommunerna och landstinget ur ett 
politiskt- och tjänstemannaperspektiv. 

 Kommunerna och landstinget bör ta fram ett gemensamt system för systematisk uppfölj-
ning av avvikelser mellan landstinget och länets kommuner för att säkerställa en god intern 
kontroll och följsamhet till riktlinjer och rutiner.  

 Kommunerna och landstingen bör mer systematisk följa upp om ingångna överenskom-
melser följs. 

 Kommunerna bör i större utsträckning säkerställa att dokumentation innehåller väsentlig 
information om resultatet av läkemedelsgenomgångar.  

 Kommunen bör tillsammans med sjukhusen diskutera hur man kan få en bättre utskriv-
ningsprocess som fungerar för alla parter. 
 

 Kommunen bör såväl inom politiken som på tjänstemannanivå informera sig bättre om 
lokala samverkansavtal och länsövergripande arbetsgrupper och projekt.  
 

 Vid övergångar mellan slutenvården och kommunen finns en ökad risk att läkemedelsfel 
uppstår och i värsta fall kan flera olika läkemedelslistor cirkulera. Kommunen bör till-
sammans med landstinget arbeta för att minska riskerna för läkemedelsfel. 
 

 

Eric Rydén 
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