
Protokoll 2019-11-13

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§92-93, §102
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)
Jenny Gellerstedt (Biståndshandläggare) §97

Protokollet innehåller paragraferna §§90-107

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Lena Fagerstedt (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)

Page 1 of 30



Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-13

Datum för överklagan 2019-11-14 till och med 2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§90 Val av justerare

§91 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

§92 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

§93 Avgift för resor inom LSS

§94 Intern kontrollrapport per sista september 2019

§95 Sammanträdesplan för socialnämnden 2020

§96 Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

§97 Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär

§98 Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

§99 Sammanställning av sjukfrånvaro

§100 Riktlinje Lex Sarah

§101 Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020

§102 Prognosrapport 3 socialnämnden

§103 Förvaltningschefen informerar

§104 Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet

§105 Anmälningar för kännedom

§106 Redovisning av delegeringsbeslut

§107 Protokoll från SON SAM
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§90 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

En justerare ska utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

XX utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Beslut

Lena Fagerstedt (KD) utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med Kjell 
Edlund (S) som ersättare.

 

Justeringstid fastslås till 14 november 13:00.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§91 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 (SON 
19-65)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut: Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05 matcha behovet. Fortsätter
att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om Beslut kommer ej
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 verkställas, då
familjen har avsagt sig
insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap Resursbrist av särskild
1 § SoL för person född -42 bostad, står fortsatt
i kö.

Verkställda beslut:

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för kvartal 
3, 2019.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för kvartal 
3, 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 - (SON 19-65-1)
 Individrapport - (SON 19-65-3)
 Individrapport - (SON 19-65-2)
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 - (SON 19-65-6)
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 - (SON 19-65-5)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§92 - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020 (SON 19-181)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.

I förslaget för 2020 har måltider räknats upp för att täcka kommunens kostnadsökningar och för att 
motsvara självkostnad. Undantaget är mattjänst där avgiften inte täcker självkostnaden för transport. 
Avgift för hemtjänst har räknats upp med faktiska löneökningar och höjda arbetsgivaravgifter. 
Avgiften för trygghetslarm lämnas oförändrad.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget med de justerade avgifterna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar förslaget med de justerade avgifterna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020 - (SON 19-181-2)
 §119 SONAU Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020 - (SON 19-181-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§93 - Avgift för resor inom LSS (SON 19-224)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. 
Nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden föreslår en ny avgift inom LSS för fordonsresor som sker på fritiden i kommunens 
fordon. En avgift per km tas då ut av den resande.
Avgiften är differentierad utifrån antal resande.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny avgift inom LSS för fordonsresor 
på fritiden.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Kjell Edlund yrkar på att återremittera ärendet.

 

Ordföranden ställer Kjell Edlunds (S) yrkande mot förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt Kjell Edlunds (S) yrkande.

Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
 §120 SONAU Avgift för resor inom LSS - (SON 19-224-1)

Page 8 of 30



Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse - Avgifter för resor inom LSS - (SON 19-224-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§94 - Intern kontrollrapport per sista september 2019 (SON 19-3)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin
verksamhet. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att
utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges
i KL 6:7.
Intern kontrollrapport per sista september 2019 innehåller riskbedömningsmatris
med värden för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena
administration, ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har
följts upp och dokumenterats med status och kommentar:
- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat
Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2019

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2019.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport per sista september - (SON 19-3-17)
 Intern kontrollrapport per sista september 2019 (Socialnamnden) - (SON 19-3-18)
 §121 SONAU Intern kontrollrapport per sista september 2019 - (SON 19-3-16)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§95 - Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 (SON 19-169)
Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har tagits 
fram för 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till kommunstyrelsens, 
kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid
28 jan 13:00
25 feb (individ) 13:00
24 mar 13:00
21 apr (individ) 13:00
19 maj 13:00
16 jun (individ) 13:00
25 aug 13:00
22 sep (individ) 13:00
13 okt 13:00
3 nov 13:00
2 dec 10:00

 

2.       Antar följande sammanträdestider för socialnämnden:

Datum Tid
5 feb 13:00
1 apr 13:00
27 maj 13:00
2 sep 13:00
21 okt 13:00
11 nov 13:00
16 dec 13:00
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut

Socialnämnden

1.       Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid
28 jan 13:00
25 feb (individ) 13:00
24 mar 13:00
21 apr (individ) 13:00
19 maj 13:00
16 jun (individ) 13:00
25 aug 13:00
22 sep (individ) 13:00
13 okt 13:00
3 nov 13:00
2 dec 10:00

 

2.       Antar följande sammanträdestider för socialnämnden:

Datum Tid
5 feb 13:00
1 apr 13:00
27 maj 13:00
2 sep 13:00
21 okt 13:00
11 nov 13:00
16 dec 13:00

 

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 - (SON 19-169-2)
 §122 SONAU Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 - (SON 19-169-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad

Page 13 of 30



Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§96 - Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
(SON 19-192)
Ärendebeskrivning

En undersökning har genomförts av Socialstyrelsen om vad de äldre tycker om kommunens 
äldreomsorg.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Äldre om hemtjänster. Rike, län, kommun - Lekeberg - 2019 - (SON 19-192-3)
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Oxelgården - 2019 - (SON 19-192-4)
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Linden - 2019 - (SON 19-192-5)
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019 - (SON 

19-192-7)
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019 - (SON 

19-192-6)
 §123 SONAU Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - (SON 19-192-2)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§97 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och 
avslag inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" 
innebär (SON 19-125)
Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut å 
nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i augusti valt ut två delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom hemtjänsten 
samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär som nämnden får fördjupa sig i.

Detta ärende bordlades vid förra nämndsammanträdet då ansvarig handläggare inte hade möjlighet 
att genomföra presentationen. Därför så får nämnden ärendet presenterat under detta 
sammanträde istället.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Ordföranden bordlägger ärendet tills vidare då handläggare ännu inte är på plats att föredra ärendet 
för nämnden.

Ordföranden återupptar ärendet.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 20190430-20190731 - (SON 19-125-1)
 §76 SONAU Val av delegationsbeslut för fördjupning på sammanträdet i oktober - (SON 19-

125-5)
 §84 SON Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 

hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär - (SON 19-125-8)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§98 - Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får socialnämnden information om aktuella ärenden hos IVO, Lex Sarah och 
överklaganden.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§99 - Sammanställning av sjukfrånvaro (SON 19-33)
Ärendebeskrivning

Under denna punkt så får nämnden en uppföljning av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner rapporten
2. Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen till fortsatt arbete som anges i 
rapporten.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att stryka den andra punkten i förslag till beslut då förvaltningen fick 
uppdraget av nämnden redan vid nämndens sammanträde i oktober. Johan yrkar istället på att 
nämnden beslutar att godkänna rapporten enligt första punkten.

Ordföranden frågar om nämnden ställer sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande och finner att den 
gör så.

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro nämnd jan-sep19 - (SON 19-33-14)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§100 - Riktlinje Lex Sarah (SON 19-208)
Ärendebeskrivning

Ibland inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister gällande kraven på 
kvalitet. Det ska då tas om hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. Ibland är dessa 
händelser missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och ska då rapporteras i enligt 
bestämmelserna om lex Sarah. En riktlinje för Lex Sarah ska finnas som utgångspunkt för 
förvaltningens rutin för rapportering av lex Sarah

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget till riktlinje för Lex Sarah.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden antar förslaget till riktlinje för Lex Sarah.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för Lex Sarah - (SON 19-208-3)
 Förslag för antagande av nämnd - Riktlinje Lex Sarah - (SON 19-208-2)
 §128 SONAU Riktlinje Lex Sarah - (SON 19-208-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§101 - Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020 (SON 
19-225)
Ärendebeskrivning

Hunddagisverksamheten har nu pågått i 7 år och det är en väl fungerande verksamhet med idag ca 
10 deltagare från daglig verksamhet. Förutom dessa deltagare tar hunddagis också emot praktikanter 
från AMI, coachingteamet och gymnasieskolor. Verksamheten följer samma öppettider som andra 
hunddagis. Verksamheten erbjuder dock inga extra tjänster i nuläget.

Vid en omvärldsbevakning av hunddagis som drivs i privat regi och av hunddagis som bedrivs inom 
daglig verksamhet visar det sig att Lekebergs kommuns hunddagis nuvarande avgift för en hund på 
heltid ligger cirka 1500 kronor lägre än jämförbara avgifter. För att komma i nivå med andra 
verksamheter så föreslås en höjning av avgiften. Höjningen föreslås att genomföras i två steg så inte 
höjningen blir för märkbar på en gång.

Förslag till beslut

Att socialnämnden

1.       antar de nya avgifterna för Hunddagis inom daglig verksamhet enligt förvaltningens förslag.

Prisförslag:

 Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020
1 hund heltid* 2000 kr 2500 kr
2 hundar heltid 2600 kr 3000 kr
3 hundar heltid 4000 kr 4500 kr
1 hund/dag 200 kr 250 kr
2 hundar/dag 300 kr 350 kr
3 hundar/dag 500 kr 550 kr

*Heltid = 14 dagar

2. ger förvaltningen i uppdrag att i god tid informera berörda hundägare om kommande ändringar av 
avgifterna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens hantering av ärendet

Ordföranden ajournerar mötet i 5 minuter.

Ordföranden återupptar mötet.

 

John Hägglöf (M) yrkar på att kostnaden för 1 hund till 3 hundar ska öka linjärt.

Prisförändring enligt John Hägglöfs (M) förslag:

 Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020
1 hund heltid* 2000 kr 2500 kr
2 hundar heltid 3000 kr 3500 kr
3 hundar heltid 4000 kr 4500 kr
1 hund/dag 200 kr 250 kr
2 hundar/dag 350 kr 400 kr
3 hundar/dag 500 kr 550 kr

 

Ordföranden ställer förslag till beslut mot yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt John 
Hägglöfs (M) yrkande.

Beslut

Socialnämnden

1.       antar nya avgifter för Hunddagis inom daglig verksamhet

Nya avgifter enligt beslut:

 Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020
1 hund heltid* 2000 kr 2500 kr
2 hundar heltid 3000 kr 3500 kr
3 hundar heltid 4000 kr 4500 kr
1 hund/dag 200 kr 250 kr
2 hundar/dag 350 kr 400 kr
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

3 hundar/dag 500 kr 550 kr

*Heltid = 14 dagar

2. ger förvaltningen i uppdrag att i god tid informera berörda hundägare om kommande ändringar av 
avgifterna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Hunddagisavgift 2020 - (SON 19-225-2)
 §129 SONAU Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020 - (SON 19-225-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§102 - Prognosrapport 3 socialnämnden (SON 19-221)
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2019 
baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett överskott på 1 200 
000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 200 000 kr från senaste prognosen vid 
delårsbokslutet. Den främsta anledningen till förbättringen är att nämndens planeringsreserv 
kommer lämnas oförbrukad samt ett förbättrat resultat inom individ- och familjeomsorgen.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 för 2019.

 

Beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 för 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 - Socialnämnden - (SON 19-221-3)
 Prognosrapport 3 - 2019 Socialnämnden - (SON 19-221-2)
 §130 SONAU Socialnämndens prognosrapport 3 - (SON 19-221-1)
 Presentation - Prognosrapport 3 SON - (SON 19-221-4)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§103 - Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning

Under denna punkt ger förvaltningschefen information om aktuellt på socialförvaltningen.

 

Ordförande Johan Niklasson informerar om en avstängning av en elev på Lekebergsskolan.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av vilka riktlinjer som 
finns för krishantering i socialförvaltningens olika boendeformer ifall boendets vatten är 
förorenat samt att förvaltningen skall återkomma med en rapport om dessa riktlinjer till nämndens 
sammanträde i december.

Ordföranden frågar om nämnden ställer sig bakom John Hägglöfs (M) yrkande och finner att den gör 
så.

Beslut

Socialnämnden

1. lägger informationen till handlingarna

2. ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av vilka riktlinjer som finns för krishantering i 
socialförvaltningens olika boendeformer ifall boendets vatten är förorenat 

3. ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rapport om dessa riktlinjer till nämndens 
sammanträde i december.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§104 - Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet (SON 19-2)
Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Pensionärsförening som 
bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i 
socialnämnden vara representerad i rådet.

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden utse tre ledamöter och två 
ersättare till rådet. Då Emma Eklind (KD) har avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden så upphör även 
hennes uppdrag som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Nämnden ska därför utse en ny 
ersättare till kommunala pensionärsrådet.

Förslag till beslut

Socialnämnden utser XX till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

John Hägglöf föreslår Lena Fagerstedt (KD) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Beslut

Socialnämnden utser Lena Fagerstedt (KD) till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
 Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet - (81553)

Paragrafen är justerad

Page 27 of 30



Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§105- Anmälningar för kännedom
Meddelanden

  Information till aktuella nämnder: Meddela domstol om verkställda eller avslutade beslut - 
(SON 19-216-1ndling)

  Fullmakt till SKL att genomföra upphandling samt handlägga överprövnings- och 
överklagandeärenden. - (SON 19-228-1ndling)

  Avtal om handledning av kuratorer vid socialförvaltningen. - (SON 19-229-1ndling)

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§106- Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§107 - Protokoll från SON SAM
Ärendebeskrivning

SON SAM har vid kallelsens utskick ännu inte haft något sammanträde.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§90

   



Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019

§91

SON 19-65

   



Tjänsteskrivelse 2019-10-11 1 (2)

Dnr: SON 19-65

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 3 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10  om                                                  Beslut kommer ej 
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11     verkställas, då          
                                                                                                      familjen har avsagt sig        
                                                                                                      insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap        Resursbrist av särskild 
1 § SoL för person född -42                                                     bostad, står fortsatt
                                                                                                      i kö.

Verkställda beslut:         
                                                           
Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 3, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Förvaltningschef                           Handläggare/Verksamhetscontroller











Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 10



Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§118 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 (SON 
19-65)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut: Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05 matcha behovet. Fortsätter
att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om Beslut kommer ej
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 verkställas, då
familjen har avsagt sig
insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap Resursbrist av särskild
1 § SoL för person född -42 bostad, står fortsatt
i kö.

Verkställda beslut:

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 3, 2019.
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 - (SON 19-65-1)
 Individrapport - (SON 19-65-3)
 Individrapport - (SON 19-65-2)

Paragrafen är justerad
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Dnr: SON 19-65

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 3 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10  om                                                  Beslut kommer ej 
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11     verkställas, då          
                                                                                                      familjen har avsagt sig        
                                                                                                      insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap        Resursbrist av särskild 
1 § SoL för person född -42                                                     bostad, står fortsatt
                                                                                                      i kö.

Verkställda beslut:         
                                                           
Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Dnr: SON 19-65

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 3, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Förvaltningschef                           Handläggare/Verksamhetscontroller
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Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§118 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 (SON 
19-65)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut: Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05 matcha behovet. Fortsätter
att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om Beslut kommer ej
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 verkställas, då
familjen har avsagt sig
insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap Resursbrist av särskild
1 § SoL för person född -42 bostad, står fortsatt
i kö.

Verkställda beslut:

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 3, 2019.
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 - (SON 19-65-1)
 Individrapport - (SON 19-65-3)
 Individrapport - (SON 19-65-2)
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Dnr: SON 19-65

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 3 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10  om                                                  Beslut kommer ej 
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11     verkställas, då          
                                                                                                      familjen har avsagt sig        
                                                                                                      insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap        Resursbrist av särskild 
1 § SoL för person född -42                                                     bostad, står fortsatt
                                                                                                      i kö.

Verkställda beslut:         
                                                           
Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 3, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Förvaltningschef                           Handläggare/Verksamhetscontroller
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Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020

§92

SON 19-181

   



Tjänsteskrivelse 2019-10-28 1 (3)

Dnr: SON 19-181

   

Tjänsteskrivelse – taxor och avgifter inom 
socialnämnden 2020

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen 
justera avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn 
till förändringar i kommunens självkostnad. 

I förslaget för 2020 har måltider räknats upp för att täcka kommunens 
kostnadsökningar och för att motsvara självkostnad. Undantaget är mattjänst 
där avgiften inte täcker självkostnaden för transport. Avgift för hemtjänst har 
räknats upp med faktiska löneökningar och höjda arbetsgivaravgifter. Avgiften 
för trygghetslarm lämnas oförändrad. 

1 Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen 
justera avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn 
till förändringar i kommunens självkostnad. 

Lekebergs kommun är medlem i Taxe- och avgiftsnämnden som har gett i 
uppdrag till ekonomerna i medlemskommunerna att lämna förslag på taxor. 
Tidigare år har ambitionen varit att ha så likvärdiga taxor som möjlighet i 
medlemskommunerna. Tyvärr leder detta till att det uppstår glapp mellan 
intäkter och kostnader för måltider eftersom självkostnadspriserna är olika i 
kommunerna. Därför kommer förslaget på avgiftsnivå för 2020 i större 
utsträckning än tidigare spegla kommunens självkostnad.

2 Slutsats
Avgifter för måltider i särskilt boende och korttidsvård räknas upp med 
löneökningar och med KPI-J (konsumentprisindex för jordbruksreglerade 
livsmedel).  Avgiften för mattjänst ska motsvara självkostnadspriset samt ett 
påslag på 5 %. Det föreslagna priset för 2020 täcker självkostnadspriset för 
matlådan men inte hela transportkostnaden. 

Måltider för dagvård delas upp mellan demens och rehab. Avgiften för 
demens lämnas oförändrad och rehab höjs med 15 kr. 
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Dnr: SON 19-181

Måltider inom LSS räknas upp för lunch och middag för att täcka kommunens 
självkostnad. Avgift för frukost och mellanmål lämnas oförändrade. 

Avgifter för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård räknas upp med 
motsvarande löneökningar inom området samt för höjda arbetsgivaravgifter. 

Avgift för trygghetslarmen lämnas oförändrad.

Följande avgifter föreslås gälla år 2020:

Avgifter i särskilt boende och ordinärt boende

 Måltider särskilda boenden* 4 069 kr/mån (3 937kr/mån år 2019)

 Mattjänst i ordinärt boende 65 kr/matlåda (58 kr/matlåda år 2019)

 Måltider korttidsvård 136 kr/dag (131 kr/dag år 2019)

 Måltider riktad dagverksamhet 
demens

79 kr/dag (79 kr/dag år 2019) 

 Måltider riktad dagverksamhet 
rehab

65 kr/dag (50 kr/dag år 2019)

*I avgiften ingår även diverse förbrukningsvaror

 Hemtjänst 399 kr/timme (387 kr år 2019)

 Kommunal hälso- och sjukvård 399 kr/timme (387 kr år 2019)

 Trygghetslarm 300 kr/månad (300 kr år 2019)

 Korttidsvård 71 kr/dygn (70 kr år 2019)

(Avgiften för korttidsvård uppgår till högkostnadsskyddet dividerat med 30 enligt 
socialstyrelsens rekommendation)
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Avgifter inom LSS

 Måltider inom LSS 125 kr heldag (87 kr heldag 2019)

Styckpriser per måltidstyp:

o frukost 17 kr

o mellanmål 8 kr

o lunch 50 kr

o middag 50 kr

o Kaffe 5 kr

Förslag till beslut
Socialnämnden antar förslaget med de justerade avgifterna. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §119

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§119 - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020 (SON 19-
181)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera 
avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i 
kommunens självkostnad.

I förslaget för 2020 har måltider räknats upp för att täcka kommunens kostnadsökningar och 
för att motsvara självkostnad. Undantaget är mattjänst där avgiften inte täcker självkostnaden. 
Avgift för hemtjänst har räknats upp med faktiska löneökningar och höjda arbetsgivaravgifter. 
Avgiften för trygghetslarm och fritidsresor inom LSS lämnas oförändrad. I förslaget föreslås 
nya avgifter för trygghetslarm och fordonsresor LSS. Nya avgifter ska beslutas av 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar samtliga avgifter för 2020 enligt förslag.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter inom socialnämnden 2020 - (80332)
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Avgift för resor inom LSS

§93

SON 19-224

   



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§120 - Avgift för resor inom LSS (SON 19-224)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen justera 
avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i 
kommunens självkostnad. Nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden föreslår en ny avgift inom LSS för fordonsresor som sker på fritiden i 
kommunens fordon. En avgift per km tas då ut av den resande.
Avgiften är differentierad utifrån antal resande.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny avgift inom LSS för 
fordonsresor på fritiden.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avgifter för resor inom LSS - (81174)

Page 3 of 3



Tjänsteskrivelse 2019-10-28 1 (1)

Dnr: SON 19-224

   

Tjänsteskrivelse – Avgift för resor inom LSS

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 85, 2003-09-11 får socialnämnden årligen 
justera avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn 
till förändringar i kommunens självkostnad. Nya avgifter ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Socialnämnden föreslår en ny avgift inom LSS för fordonsresor som sker på 
fritiden i kommunens fordon. En avgift per km tas då ut av den resande.
Avgiften är differentierad utifrån antal resande.

 Ensam resande 3 kr/km

 2 resande 1,90 kr/km

 Fler än 2 resande 1,30 kr/km

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny avgift 
inom LSS för fordonsresor på fritiden. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare



Intern kontrollrapport per sista september 2019

§94

SON 19-3

   



Tjänsteskrivelse 2019-11-06 1 (1)

Dnr: SON 19-3

   

Tjänsteskrivelse- 
Intern kontrollrapport per sista september 2019

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges 
i KL 6:7. 

Intern kontrollrapport per sista september 2019 innehåller riskbedömningsmatris 
med värden för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena 
administration, ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har 
följts upp och dokumenterats med status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid, 
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2019

LEKEBERGS KOMMUN
Ann-Mari Gustafsson Jenny Ardell
Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla: 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras 

 När rapportering ska ske 

 Genomförd riskbedömning 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden: 

1. Administration 
2. Ekonomi 
3. Personal 
4. Verksamhet 

  

  



  2019-10-10 

 

4 

 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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3 

 
   

2 

  
 

 

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 7 

 

5 

7 4 3 1 

6 2 

5 2 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

3  Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Ekonomi  4  Verksamheterna håller inte sin budgetram. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Personal  5  Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 4. Sannolik 3. Kännbar 12 

6  Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Verksamhetsspecifik  7  Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

  Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan. 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1. 

 Större avvikelser 2019-03-31 Maria Eck 

Metod 
Underlag tas fram från Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och avvikelser noteras. 

Kommentar 

Internkontroll ej uppföljda SoL beslut för perioden 2019-01-01-2019-03-31 

Under perioden januari till mars 2019 är 40 beslut inte uppföljda i tid. 

Största avvikelserna är: 

 Beslut om boendestöd upphör 181012, nytt beslut fattas 190226 

 Beslut om korttidsboende upphör 181124, nytt beslut fattas 190104 

 Beslut om boendestöd upphör 181209, nytt beslut fattas 190118 

 Beslut om kontaktperson upphör 190202, nytt beslut fattas 190301 

 Beslut om korttidsboende upphör 190207, nytt beslut fattas 190305 

 Beslut om hemtjänst upphör 190220, nytt beslut fattas 190318. 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2 

 Större avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Kommentar 

Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna är är: 

- Beslut om boendestöd fattas 190408, och skulle ha följts upp 181124 = 105 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190426 och skulle ha följts upp 181123 = 154 dagar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

- Beslut om boendestöd fattas 190503 och skulle ha följts upp 181116 = 169 dagar 

- Beslut om boendestöd fattas 190607 och skulle ha följts upp 181108= 211 dagar 

- Beslut om Korttidsvård fattas 190627 och skulle ha följts upp 1903269= 95 dagar 

- Beslut om hemtjänst fattas 190624 och skulle ha följts upp 190330= 86 dagar 

- Beslut om kontaktperson fattas 190620 och skulle ha följts upp 190330= 82 dagar 

 13 beslut om boendestöd 

 12 beslut om korttidsvård 

 3 beslut iom hemtjänst 

 3 beslut om kontaktperson 

 2 beslut om mattjänst 

 1 beslut om trygghetslarm 

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3 

 Större avvikelser 2019-09-30 Maria Eck 

Kommentar 

Under perioden juli-september 2019 är 16 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna 
är: 

 Beslut om daglig verksamhet LSS skulle följts upp 20190515, nytt beslut 20190730. 

 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20181207, nytt beslut 20190709 

 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190331, nytt beslut 20190807 

 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190412, nytt beslut 20190816 

 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190802, nytt beslut 20190916 

 Beslut om mattjänst skulle ha följts upp 20190811, nytt beslut 20190918 

 Beslut om hemtjänst skulle ha följts upp 20190720, nytt beslut 20190827 

  

Ta fram underlag och stämma  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

av, tillfälle 4 

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag 

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

Metod 
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare 

Kommentar 

24 beslut har fattats om bostadsanpassningsbidrag under perioden 1 januari - 30 juni 2019. 20 
av dessa har bifallits gällande främst stödhandtag och spisvakt. 4 avslag har gjorts gällande 
trapphiss, breddning av dörrar, ramp till ytterdörr, väggfast duschpall samt löstagbar ramp. 
Två ärenden är fortfarande under pågende utredning. 

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.1.3 Att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av nämndens styrdokument Årlig kontroll och 
sammanställning av 
styrdokument 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Kontrollera så att alla nämndens styrdokument är 
aktuella och gällande, samt uppdaterats/reviderats 
enligt beslut. 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Första uppföljningen  Inga avvikelser 2019-03-31 Sandra 
Magnusson 

Metod 
Följa upp föregående kvartalsresultat av pengar ut 
och pengar in för att tidigare indikera riktning och 
möjliggöra ekonomisk styrning. 

Andra uppföljningen  Inga avvikelser 2019-06-30 Sandra 
Magnusson 

Tredje uppföljningen  Inga avvikelser 2019-09-30 Sandra 
Magnusson 

Fjärde uppföljningen  Ej påbörjad 2019-12-31 Sandra 
Magnusson 

2.3 Personal 

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Uppföljning 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Maria Eck 

Metod 
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro 

Kommentar 

Målet från verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska bibehållas eller minskas från 9,37%. Den 
ackulumerade sjukfrånvaron för första halvåret är 8,96% av totalt arbetad tid. 
Korttidsfrånvaron har minskat under året, från som mest 44,9% av den totala sjukfrånvaron till 
23,1% i juni 2019. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en djupanalys av 
sjukfrånvaron, en del i det är att vi nu följer upp korttidsfrånvaron. 

 Oxelgården 8,31% 

 Linden 10,77% 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 Hemtjänsten 9,62% 

 HSL/natt 10,4% 

 Socialpsykiatrin 2,4% 

 Hasselbacken 10,81% 

 Daglig verksamhet 4,45% 

 Kastanjen 11,9% 

 IFO 13,55% 

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck 

2.3.2 Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron 

Redovisning av resultat, 
uppföljning 1 

 Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet 

Kommentar 

Samtliga enhetschefer tar kontakt med sjukskriven medarbetare tätt inpå första dag för 
sjukanmälan. Vid återkommande korttidssjukfrånvaro samt vid långtidssjukfrånvaro involveras 
rehabilteringshandläggare. Sex enhetschefer tar upp sjukfrånvaron på APT och det initieras 
samtal om "den friska och hälsosamma arbetsplatsen". Cheferna informerar, motiverar och 
uppmuntrar till det friska, bland annat uppmuntran till att använda friskvårdsersättning, bli en 
del av kollegial samtalsgrupp, ha kontakt med regionhälsan, information från friskombud, 
prövning av schemaändring samt övrig uppskattning. 

Redovisning av resultat, 
uppföljning 2 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ hur synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas. 

Gör sammanställning - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa vilka utredningar som 
gjorts och vilka eventuella åtgärder och 
förbättringsåtgärder som vidtagits. 

Kommentar 

Ytterst få synpunkter/klagomål/förbättringsförslag har inkommit till enhetschef eller till 
enhetschefens kännedom. De flesta synpunkter/klagomål som inkommit har lämnats till 
personal, muntligt eller skriftligt, som tagit det vidare till enhetschef. Enhetschef har kontaktat 
person som lämnat synpunkten/klagomålet, lyssnat in och förklarat situationen. Det har också 
hänt att synpunkter/klagomål lämnats direkt till enhetschef eller till IVO (IFO). Tre chefer har 
tagit upp synpunkten/klagomålet på APT. Två chefer har vidarebefodrat 
synpunkten/klagomålet för diarieföring. 

  

Gör sammanställning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner. 

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell 

Metod 
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, SÄBO och hemtjänsten) 
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2.5 Slutsatser av uppföljning 

Slutsatser presenteras under rubrik "Åtgärder" 

2.6 Åtgärder 

Biståndsbeslut som inte följts upp i tid 

Vid uppföljning av antal biståndsbeslut som inte är omprövade i tid blir resultatet större avvikelser. 16 beslut har inte omprövats i tid och de 
största avvikelserna gäller beslut om daglig verksamhet inom LSS, boendestöd, mattjänst och hemtjänst. Det är färre beslut som inte 
omprövats i tid sedan förra uppföljningen (per sista juni) men resultatet landar ändock på en hög siffra. Anledningarna till ovanstående är att 
det varit många utskrivningar från sjukhus som måste prioriteras före befintliga beslut. Det har också varit hög frånvaro av personal på 
grund av sjukskrivningar, vård av barn och semester. IFO fortsätter att arbeta med sina rutiner och sina täta avstämningar mellan 
biståndshandläggare och teamledare. 

  



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §121

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§121 - Intern kontrollrapport per sista september 2019 (SON 19-
3)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7.

Intern kontrollrapport per sista september 2019 innehåller riskbedömningsmatris med värden 
för sannolikhet och konsekvens av åtta framtagna risker inom områdena administration, 
ekonomi, personal och verksamhet. Följande kontrollmoment har följts upp och 
dokumenterats med status och kommentar:

- Avstämning av antalet biståndsbeslut som inte är omprövade i tid,
- Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat

Rapporten avslutas med analys och åtgärder.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2019.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport per sista september - (80442)
 Intern kontrollrapport per sista september 2019 (Socialnamnden) - (80633)
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Sammanträdesplan för socialnämnden 2020

§95

SON 19-169

   



Tjänsteskrivelse 2019-10-22 1 (2)

Dnr: SON 19-169

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesplan för 
socialnämnden 2020

Ärendebeskrivning
Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt 
socialnämnden har tagits fram för 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med 
hänsyn till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges 
sammanträdestider.

Förslag till beslut
Socialnämnden

1. Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid

28 jan 13:00

25 feb (individ) 13:00

24 mar 13:00

21 apr (individ) 13:00

19 maj 13:00

16 jun (individ) 13:00

25 aug 13:00

22 sep (individ) 13:00

13 okt 13:00

3 nov 13:00

2 dec 10:00

2. Antar följande sammanträdestider för socialnämnden:

Datum Tid

5 feb 13:00

1 apr 13:00

27 maj 13:00



Tjänsteskrivelse 2019-10-22 2 (2)

Dnr: SON 19-169

2 sep 13:00

21 okt 13:00

11 nov 13:00

16 dec 13:00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Emil Pettersson
Förvaltningschef Utredningssekreterare



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §122

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§122 - Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 (SON 19-169)
Ärendebeskrivning

Ett förslag på sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott samt socialnämnden har 
tagits fram för 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till kommunstyrelsens, 
kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1.       Antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid

28 jan 13:0
0

25 feb 
(individ)

13:0
0

24 mar 13:0
0

21 apr 
(individ)

13:0
0

19 maj 13:0
0

16 jun 
(individ)

13:0
0

25 aug 13:0
0

22 sep 
(individ)

13:0
0

13 okt 13:0
0
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Justerare signatur

3 nov 13:0
0

2 dec 10:0
0

 

2.       Antar följande sammanträdestider för socialnämnden:

Datu
m Tid

5 feb 13:0
0

1 apr 13:0
0

27 
maj

13:0
0

2 sep 13:0
0

21 okt 13:0
0

11 
nov

13:0
0

16 dec13:0
0

 

Socialnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

John Hägglöf (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan beslut i saken.

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott kan ställa sig bakom John Hägglöfs 
yrkande och finner att den gör så.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden för beslut.
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Justerare signatur

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan för socialnämnden 2020 - (80916)
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Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Lekeberg
Hemtjänst



Resultaten för er kommun

Det här är en sammanställning av resultaten för er 

kommun från undersökningen 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2019.                   

Du hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida 

www.socialstyrelsen.se

Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter 

presenteras årets resultat för olika områden med 

utgångspunkt från frågorna i enkäten. Den sammantagna 

nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och med 

hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser mellan åren 

2017, 2018 och 2019 sker för områdena inflytande, 

utförande och bemötande samt trygghet och 

tillgänglighet.

2Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

http://www.socialstyrelsen.se/


Årets deltagare



Deltagare

Totalt svarade 88 749 personer på årets enkät för äldre 

med hemtjänst, vilket är 60,1% av de tillfrågade.

I Lekeberg svarade 56 personer, vilket är 54,9% av de 

tillfrågade.

4Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019



5Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Kön och ålder hos kommunens 

deltagare

30%

70%

Män

Kvinnor

32%

68%

65-79 år

80 år eller äldre



Egenupplevd hälsa hos kommunens 

deltagare

Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?
Har du besvär av 

ängslan, oro eller ångest?

27%

45%

28%

Mycket gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

43%

50%

7%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

6Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019



Egenupplevd hälsa hos kommunens 

deltagare forts.

7Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Hur är din rörlighet inomhus? Bor du tillsammans med 

någon annan vuxen?

34%

66%

Ja

Nej

27%

53%

20%

Jag förflyttar mig själv utan

svårigheter

Jag har vissa svårigheter att

förflytta mig själv

Jag har stora svårigheter

eller kan inte alls förflytta mig

själv



Resultatöversikt år 2019



Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i 

procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. För 

närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 

som positiva, se mer om undersökningen på 

www.socialstyrelsen.se

9Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

Andel positiva svar

http://www.socialstyrelsen.se/


De fem frågor där andelen positiva 

svar är högst

10Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

91

93

95

96

96

0 20 40 60 80 100

Procent
Lekeberg

Får bra bemötande från personalen

Känner sig trygg hemma med 
hemtjänst

Känner förtroende för personalen

Personalen utför sina 
arbetsuppgifter bra

Är sammantaget nöjd med 
hemtjänsten



De fem frågor där andelen positiva 

svar är lägst

11Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

83

63

63

57

38

0 20 40 60 80 100

Procent
Lekeberg

Besväras inte av ensamhet

Personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar

Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål

Kan påverka vid vilka tider man får 
hjälp

Har lätt att få kontakt med 
personalen vid behov



Sammantagen nöjdhet i kommunen



Hur nöjd eller missnöjd är du samman-

taget med den hemtjänst du har? 
Andel positiva svar i kommunen

91

För få svarande

100

83

95

81

91

0 20 40 60 80 100

Procent

Totalt

Män

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi

Offentlig regi

13Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019



Samtliga frågor med referensvärden 



Andel positiva svar inom området 

kontakter med kommunen

15Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

57

47

84

59

50

75

64

57

73

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Vet du vart du ska vända dig om du 
vill framföra synpunkter eller klagomål 
på hemtjänsten?

Är handläggarens beslut anpassat 
efter dina behov?

Fick du välja utförare av 
hemtjänsten? Med utförare menar vi 
kommunal hemtjänst eller olika 
företag och organisationer.



Andel positiva svar inom området 

inflytande

16Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

63

87

56

86

60

86

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Brukar du kunna påverka vid vilka 
tider personalen kommer?

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
skall utföras?



Andel positiva svar inom området 

hjälpens utförande

17Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

63

87

85

93

62

84

83

88

66

82

84

86

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. 
byte av tid/dag, förseningar, 
personaländringar etc. 

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter?



Andel positiva svar inom området 

bemötande

18Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

96

97

97

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?



Andel positiva svar inom området 

trygghet och tillgänglighet

19Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

83

38

96

95

77

45

92

89

77

47

90

86

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Observera att det är nej svaren på frågan om 
ensamhet som redovisas som positiva svar

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?

Observera att det är de brukare som svarat mycket 
lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar 
på denna fråga

Händer det att du besväras av 
ensamhet?

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig?

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten?



Andel positiva svar inom området 

hemtjänsten i sin helhet

20Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

91

90

88

0 20 40 60 80 100

Procent
Riket Örebro län Lekeberg

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hemtjänst 
du har? 

Observera att det är de brukare som svarat mycket 
nöjd eller ganska nöjd som redovisas som positiva 
svar på denna fråga



Några jämförelser av resultaten för kommunen 

åren 2017, 2018 och 2019 



Inflytande, utförande och bemötande

Andel positiva svar i kommunen

22Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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2017
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2019

Brukar personalen ta hänsyn till dina 

åsikter och önskemål om hur hjälpen 

ska utföras?

Brukar du kunna påverka vid vilka 

tider personalen kommer?

Brukar personalen komma på avtalad 

tid?

Brukar personalen meddela dig i 

förväg om tillfälliga förändringar?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 

för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Hur tycker du att personalen utför sina 

arbetsuppgifter?

Brukar personalen bemöta dig på ett 

bra sätt?



Trygghet och tillgänglighet

Andel positiva svar i kommunen

91

83

96

95

95

86

95

93

95

93

95

95

0 20 40 60 80 100

Procent

2017

2018

2019
Hur lätt eller svårt är det att få kontakt

med hemtjänstpersonal vid behov?

Känner du förtroende för personalen

som kommer hem till dig?

Hur tryggt eller otryggt känns det att 

bo hemma med stöd från hemtjänsten?

Hur nöjd eller missnöjd är du 

sammantaget med den hemtjänst du 

har?

23Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019



Om undersökningen



Om undersökningen Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen? 2019

25

• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres 

uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för 

jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som 

underlag för utveckling och förbättring av vården och 

omsorgen om de äldre. 

• Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2018 

hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått 

möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade 

hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller 

trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende 

ingick dock inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019



• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och 

med 24 maj 2019.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 

analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 

datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de 

nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län 

och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.

26Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

http://www.socialstyrelsen.se/


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se



 

Enhetsundersökningen 

om äldreomsorg och 

kommunal hälso- och 

sjukvård, 2019 
Resultat för Oxelgården, Lekeberg 

  

  



 

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-
ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella 
sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får an-
vändas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
(upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upp-
hovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.  
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Rapportens innehåll 

Den här rapporten visar resultatet från Socialstyrelsens Enhetsundersök-

ningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019 för din 

enhet. Rapporten innehåller era resultat, tillsammans med uppgifterna för 

kommunen, länet och riket. Vi bifogar också en beskrivning av indikatorer 

och bakgrundsmått där bland annat syftet med indikatorerna och bak-

grundsmåtten beskrivs, hur de är beräknade och vilka frågor som använts 

från enkäten. Sist i rapporten finns information om vilka kommuner som 

ingår i de olika förvaltningsområdena för minoritetsspråken.  

Indikatorerna är numrerade och indelade i olika kvalitetsområden.  

I undersökningen deltog 91 procent av de särskilda boendena i hela landet.  

Övrig information som rör undersökningen 
Socialstyrelsen publicerar också: 

• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen. 

• Dokument med övergripande resultat på nationell nivå, metodbilaga 

samt en indikatorförteckning.   

• Äldreguiden med ett urval av resultaten från Enhetsundersökningen och 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Du hittar all ovanstående information på Socialstyrelsens webbplats, via 

Öppna jämförelser. Där finns också alla enkäter som använts i undersök-

ningen och information om hur du når denna rapport.  
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Så genomförde vi 

undersökningen 

Hela undersökningen består i år av två enkäter:  

• En enkät till hemtjänstenheter som utför insatser till personer 65 år och 

äldre i ordinärt boende. Två delenkäter kunde besvaras om enheten svarade 

att de utförde insatser inom hemsjukvård och/eller insatser i servicehus.  

• En enkät till permanenta särskilda boenden för insatser till personer 65 år 

och äldre.  

 

För femte året kunde hemtjänstverksamheter som utför insatser på service-

hus få besvara en hemtjänstenkät. Personer som bor på servicehus har be-

slut om särskilt boende, men kan få insatser av ett hemtjänstteam. På ser-

vicehuset finns tillgång till kommunal hälso- och sjukvård, eftersom det är 

en form av särskilt boende. Dessa enkäter inkluderade därför frågor om 

hälso- och sjukvård.  

Om verksamheten utför insatser i form av hemsjukvård i ordinärt boende 

kunde även en sådan del besvaras med frågor om hälso- och sjukvård. 

    Undersökningen riktade sig till landets hemtjänstverksamheter som utför 

insatser enligt 4 kap. 1 § och 4 kap. 2a § i socialtjänstlagen (2001:453) 

SoL, till personer 65 år och äldre i ordinärt boende, i några fall även i ser-

vicehus och till särskilda boenden som utför insatser enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 5 § SoL till personer 65 år och äldre. 

    Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för undersök-

ningen. Inför undersökningens genomförande fick Socialstyrelsen inform-

ation från dessa personer om aktuella namn på verksamheterna och upp-

giftslämnare. 

En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet i 

början på mars i år. Efter fem veckor stängdes enkäten och Socialstyrelsen 

sammanställde resultaten. Därefter fick samtliga uppgiftslämnare en åter-

koppling av resultaten mellan vecka 21 och 22, då fanns möjlighet att rätta 

eventuella fel och att besvara enkäten i sin helhet. Den 31 maj 2019 stäng-

des enkäten slutgiltigt. 

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för kvali-

tetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Social-

styrelsen.  

 

Kontakt: aldreundersokning@socialstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

mailto:aldreundersokning@socialstyrelsen.se
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Resultat för ert särskilda boende 

Uppgifter om enheterna 
Tre typer av inriktningar efterfrågades i undersökningen: 

 

• allmän vård och omsorg  

• gruppboende för personer med demenssjukdom 

• servicehus 

 

Tabell 1. Uppgifter om ert särskilda boende 

  Er enhet 

Andel en-

heter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel en-

heter, 

procent, 

länet 

Andel 

enheter, 

procent, 

riket 

 Regiform Offentlig  

 Enheter som drivs i offentlig regi 100 95 83 

Enheten har personal som talar 

 finska Ja 50 56 41 

 meänkieli Nej 0 0 4 

 samiska  Nej 0 0 1 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska, är ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområden, 

se särskilt avsnitt sist i rapporten. Enligt socialtjänstlagen ska dessa kom-

muner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre männi-

skor. 
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Individanpassad vård och omsorg 

 
 

 

Tabell 2. Självbestämmande och integritet - boråd  

Nr Indikator/bakgrundsmått Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter,  

procent, 

riket 

2 

Enheter som erbjuder varje 

person möjlighet att delta i 

borådsmöten 

Nej 0 53 64 

B2 Hur ofta erbjuds borådsmöten 
Ej aktuellt Redovisas 

inte  

Redovisas 

inte  

Redovisas 

inte  

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 3. Självbestämmande och integritet - genomförandeplan 

Nr Indikator  

Andel perso-

ner procent,  

er enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommunen 

Andel  

personer,  

procent, 

länet 

Andel  

personer   

procent, 

riket 

3 
Personer med en aktuell ge-

nomförandeplan  

93 96 88 92 

4 

Personer med dokumentat-

ion om deras delaktighet i 

sin genomförandeplan 

För 

tidskrävande 

Publiceras ej 78 81 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 4. Självbestämmande och integritet - aktivitet och träning 

Nr Indikator/bakgrundsmått Er enhet 

Andel  

enheter,  

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter,  

procent, 

länet 

Andel  

enheter,  

procent, 

riket 

B3 
Enhetens erbjudande om tillgång 

till aktiviteter  

Tre till sex gånger per vecka 

19 
Enheter har tillgång till träningslo-

kal 

Nej 50 47 47 

B4 
Enhetens erbjudande om tillgång 

till styrke- och balansträning  

Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika be-

hov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara 

delaktig.  
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Tabell 5. Helhetssyn och samordning – rutiner med anhöriga  

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

18 

Aktuell rutin för hur personalen samarbetar 

med anhöriga till personer som får insatser vid 

enheten 

Nej 0 36 48 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 6. Självbestämmande och integritet – tillgång till utevistelse 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

7 
Samtliga boende på enheten har tillgång till 

utevistelse när de så önskar 

Nej 0 67 82 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 7. Självbestämmande och integritet - måltider 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

en-

heter,  

pro-

cent, ri-

ket 

8 

Enheten har rutiner för genomförande av dyg-

nets alla måltider, inkl. omsorgsmåltid. Rutinen 

inkluderar aspekterna i FAMM 

Nej 0 22 38 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 8. Självbestämmande och integritet - måltider 

Nr Indikator  

Andel 

personer, 

er enhet 

Andel  

personer,  

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

per-

soner,  

pro-

cent, 

länet 

Andel  

perso-

ner,   

pro-

cent, ri-

ket 

9 

Personer med aktuell genomförandeplan som 

beskriver den äldres önskemål och behov i sam-

band med måltiderna 

93 96 82 81 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

I Socialstyrelsens rapport ”Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dag-

verksamheter” från 2014, beskrivs bakgrunden till valet av de olika indika-

torerna som har använts i undersökningen.  
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Säker vård och omsorg

 
 

 

Tabell 9.  Trygghet och säkerhet – våld i nära relation och missbruk 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

Enheten har rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera vid misstanke eller upptäckt av: 

15 
att den enskilde har utsatts för våld eller över-

grepp av en anhörig/närstående 
Nej 0 40 46 

16 
att den enskilde är beroende av eller missbru-

kar läkemedel 
Nej 0 20 32 

17 

att den enskilde är beroende av eller missbru-

kar alkohol eller andra beroendeframkallande 

medel (ej läkemedel) 

Nej 0 22 33 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 10. Trygghet och säkerhet – skyddsåtgärder 

Nr Indikator  

Andel 

personer, 

procent, 

er enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

personer, 

procent, lä-

net 

Andel  

per-

so-

ner,  

pro-

cent, 

riket 

5 

Dokumentation i den enskildes genomföran-

deplan eller vårdplan om varför den enskilde 

har skyddsåtgärder 

100 69 91 87 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska för-

hindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.  
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Tabell 11. Trygghet och säkerhet – stödjande utformning av innemiljön 

Nr Bakgrundsmått Er enhet 

B5 
Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, 

ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, färgkodning) 

Ja 

B6 

Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd (alt. 

om återvändsgränd finns, att den kompenseras med exempelvis en sittgrupp 

eller hylla med intressanta föremål att ta del av i närheten utan att blockera 

eventuell branddörr)? 

Ja 

B7 
Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred och bak-

grunden? 

Nej 

B8 Golvet är sammanhängande i färg? Ja 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Tabell 12. Trygghet och säkerhet – stödjande utformning av innemiljön 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

6 
Enheten har en innemiljö som stödjer den en-

skilde i dennes dagliga livsföring 

Nej 0 16 19 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 13. Trygghet och säkerhet – vårdplanering 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

20 

Enheten har rutiner för hur vårdplanering ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer, 

där det är dokumenterat i journalen hur den 

enskilde deltagit 

Nej 0 53 61 

22 

Rutinen beskriver hur samverkan vid vårdpla-

nering ska ske tillsammans med den enskilde 

och ansvarig läkare och den kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt omsorgs-

personalen 

Nej 0 44 57 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 14. Trygghet och säkerhet - läkemedelsgenomgångar 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter*, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter*, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter*, 

procent, 

riket 

23 

Enheten har rutiner för fördjupade läkeme-

delsgenomgångar där den enskildes del-

aktighet är dokumenterad i dennes journal 

Nej 0 22 48 

24 

Rutinen beskriver hur samverkan vid läke-

medelsgenomgångar ska ske tillsammans 

med den enskilde och läkare samt ansva-

rig sjuksköterska vid äldreboendet samt 

omsorgspersonal 

Nej 0 15 42 

*Andel enheter som svarat ”Ja, för samtliga personer vid enheten”.  

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 
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Tillgänglig vård och omsorg 
 

 
 

Det finns ingen nationell statistik som beskriver tillgången till personal och 

inte heller deras utbildning relaterat till verksamhetsnivå. Detta är en upp-

gift som efterfrågas av allmänheten. Socialstyrelsen har i enkäten ställt frå-

gor om den beräknade tillgången enligt schema. Det går dock inte att tolka 

uppgifterna utan kunskap om de behov som personalen ska tillgodose. Där-

emot kan uppgiften tolkas i förhållande till antalet bostäder som personalen 

enligt schema ska arbeta med. Eftersom sjuksköterskor ofta också arbetar i 

hemsjukvård, har detta uppdrag också inkluderats för att beskriva hela om-

fattningen av sjuksköterskans ansvar.  
 

Tabell 15. Tillgänglighet – antal omsorgspersonal 

Nr Bakgrundsmått 

Antal  

personal, 

per bostad, 

er enhet 

Antal  

personal, 

per bostad, 

kommunen 

Antal  

perso-

nal, 

per bo-

stad, 

länet 

Antal  

personal, 

per bo-

stad, 

riket 

B9 
Antal omsorgspersonal per antalet 

bostäder vid enheten, vardagar 

0,279 0,32 0,32 0,3 

B9 
Antal omsorgspersonal per antalet 

bostäder vid enheten, helgdagar 

0,25 0,27 0,27 0,25 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 16. Tillgänglighet – antal sjuksköterskor  

Nr Bakgrundsmått  

Antal  

sjuksköters-

kor 

per bostad, 

er enhet 

Antal  

sjukskö-

terskor  

per bostad, 

kommunen 

Antal  

sjuksköters-

kor 

per bostad, 

länet 

Antal  

sjuk-

sköters-

kor  

per bo-

stad, 

riket 

B10 

Antal sjuksköterskor per antalet bo-

städer vid enheten plus eventuella 

hemsjukvårdspatienter, vardagar 

Publiceras ej Publiceras 

ej 

0,049 0,041 

B10 

Antal sjuksköterskor per antalet bo-

städer vid enheten plus eventuella 

hemsjukvårdspatienter, helgdagar 

Publiceras ej Publiceras 

ej 

0,007 0,006 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och 

ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård och omsorg.  
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Kunskapsbaserad vård och omsorg 

 
 
Tabell 17. Kunskapsbaserad verksamhet – personal och utbildning 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

 

  

Nr Indikator  

Andel 

personal, 

procent 

er enhet 

Andel 

personal, 

procent, 

kommunen 

Andel 

per-

sonal, 

pro-

cent, 

länet 

Andel 

personal, 

procent, 

riket 

25 
Omsorgspersonal med adekvat ut-

bildning, vardagar.  

88 90 82 80 

25 
Omsorgspersonal med adekvat utbild-

ning, helgdagar.  

83 88 78 77 

Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och 

bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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Beskrivning av indikatorer och 

bakgrundmått  

– Särskilda boende 

Nedan beskrivs de indikatorer och bakgrundsmått som tagits fram för sär-

skilda boenden i Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård 2019. För att underlätta läsarens orientering är varje 

indikator och bakgrundsmått numrerad. Samma numrering som används i 

tabellerna i denna rapport, används också i Excelfilerna som finns på Soci-

alstyrelsens webbplats.  

 

 
NR 2 Erbjudande om boråd 

Indikator/mått Enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i boråds-

möten. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Boråd är ett forum och ett tillfälle för de boende att tillsammans 

med andra medboende vara delaktiga i gemensamma frågor. 

Referens  

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Erbjuder enheten varje person 65 år och äldre med verkställda 

beslut om permanent särskilt boende möjlighet att delta i så 

kallade ”borådsmöten”? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Borådsmöten kan t.ex. handla om att planera för gemen-

samma aktiviteter eller att bestämma matsedel för den kom-

mande veckan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Indikator/mått Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) genom-

förandeplan   

Mätenhet Procent 
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NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Syfte En genomförandeplan är en överenskommelse med den en-

skilde och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet 

är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet 

och för uppföljningen av en beslutad insats. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomfö-

rande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 

mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal 

med en aktuell genomförandeplan, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 

4 kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

En genomförandeplan är en dokumenterad planering som be-

skriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den 

enskilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex 

månader sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under 

de senaste sex månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i ge-

nomförandeplanen eller journalen. 

En person kan ha flera genomförandeplaner. Här räknas antal 

personer som har minst en aktuell genomförandeplan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om 

hur personen deltagit vid upprättande eller förändring av sin 

genomförandeplan. 

Mätenhet Procent 

Syfte Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsam-

mans med den enskilde. Det är viktigt att arbetet planeras, be-

drivs målinriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En 

gemensam planering ökar förutsägbarheten för den enskilde. 

Dokumentationen om hur den enskilde deltagit vid plane-

ringen, visar att det förekommer ett ställningstagande till hur 

verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och pla-

nering av insatserna. Detta kan stärka den enskildes inflytande 

vilket jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som beslutar 

eller utför insatser och de personer som får insatserna. 

Referens Socialtjänstlagen (2001:453) om hur insatser ska utformas 3 kap. 

5 § 
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NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomfö-

rande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom Socialtjänst 

och psykiatri. En kartläggning av forskning och praktik. Socialsty-

relsen 2012.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 

mars.  

Av dessa, hur många har en plan med dokumentation om hur 

den enskilde har deltagit vid upprättande eller förändringen av 

planen? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Definitioner:  

Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 

4 kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

Det ska vara dokumenterat i genomförandeplanen hur den en-

skilde deltagit. En person kan ha flera genomförandeplaner, 

personer med minst en aktuell genomförandeplan inkludera-

des. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumenterad delaktighet i sin ge-

nomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 5 Dokumentation om varför den enskilde har skyddsåtgärder 

Indikator/mått Andel personer med en dokumentation i den enskildes genom-

förandeplan eller vårdplan om varför den enskilde har skydds-

åtgärder. 

Mätenhet Procent 

Syfte Även om en åtgärd bedöms vara en skyddsåtgärd och där-

med tillåten betyder det inte nödvändigtvis att åtgärden är 

den mest lämpade. Samtliga åtgärder som vidtas inom vården 

och omsorgen ska vara av god kvalitet och utgå från den en-

skildes behov och förutsättningar. Därför kan det finnas skäl att 

både ifrågasätta åtgärdens lämplighet och söka efter mindre 

ingripande lösningar som en del i arbetet med att ge den en-

skilde en bra vård och omsorg. 

Referens Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det 

systematiska kvalitetsarbetet, Socialstyrelsen 2016. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 
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NR 5 Dokumentation om varför den enskilde har skyddsåtgärder 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfråga:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om särskilt boende. Av dessa, hur många har 

skyddsåtgärder, den 1 mars. 

Av dessa, hur många har en dokumentation i sin aktuella ge-

nomförandeplan eller vårdplan om varför de har skyddsåtgär-

der? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Skyddsåtgärder är tillåtna men inte tvångs- och begränsnings-

åtgärder. En åtgärd kan beroende på hur den används an-

tingen vara en otillåten eller tillåten åtgärd, exempelvis att an-

vända ett brickbord. En åtgärd är att anse som skyddsåtgärd 

under följande förutsättningar:  

- Den enskilde ska samtycka till åtgärden.  

- Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller 

aktivera den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara 

att kompensera för brister i verksamheten, som till exempel bris-

ter i bemanningen, personalens kompetens eller att verksam-

heten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumentation om varför de har en 

skyddsåtgärd 

Nämnare Totalt antal individer som har en skyddsåtgärd 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 6 Stödjande utformning av innemiljön 

Indikator/mått Enheten har en innemiljö som stödjer den enskilde i dennes 

dagliga livsföring 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 
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NR 6 Stödjande utformning av innemiljön 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom:  

a) att det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgiv-

ningen avseende form, ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, färg-

kodning)  

b) att det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en 

återvändsgränd (alt. om återvändsgränd finns , att den komp-

enseras med exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta 

föremål att ta del av i närheten, dock utan att blockera even-

tuell branddörr)? 

c) att det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, 

dörrvred och bakgrunden?  

d) att golvytan är sammanhängande i färg? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med orientera sig menas att hitta eller känna igen sig i miljön. 

Med återvändsgränd menas att korridoren slutar med exempel-

vis en vägg, en stängd dörr eller ett fönster. Korridoren leder inte 

vidare utan personen behöver vända och gå tillbaka samma 

väg. Om lokalerna har återvändsgränd kompenseras detta med 

exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta föremål att ta 

del av i närheten, dock utan att blockera eventuell branddörr. 

Med kontraster menas en tydlig skillnad mellan exempelvis färger 

eller material. 

Med sammanhängande menas golvytor utan skarpa över-

gångar mellan ljusa och mörka partier, vilket kan öka risken för 

fall. Här räknas även den enskildes egen bostad.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 7 Tillgång till utevistelse 

Indikator/mått Samtliga boende på enheten har tillgång till utevistelse 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Möjligheter till utemiljö är ofta beroende av tillgänglighet till en 

lämplig utemiljö och känslan av trygghet. Utevistelser kan ha 

flera positiva hälsoeffekter och kan spela en viktig roll i den före-

byggande verksamheten, till exempel för att förebygga fallska-

dor och depression. De kan även bidra till ökat välbefinnande 

och förbättrad sömnkvalitet. 

Referens Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade, Statens 

folkhälsoinstitut; 2003. 

Bengtsson, A. (2015) From experiences of the outdoors to the 

design of healthcare environments: a phenomenological case 

study at nursing homes. Dissertation from Department of Work 

Science, Business Economics and Environmental Psychology, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Lund. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 
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NR 7 Tillgång till utevistelse 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har alla boende på enheten tillgång till utevistelse när de så 

önskar genom en trädgård eller park som kan nås utan hinder?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Med när de så önskar menas att de kan när de vill få tillgång till 

en utemiljö oberoende av tillgång till personal, tider eller årsti-

der. 

Med utevistelse menas en miljö som är utomhus där luften, sol-

ljuset och temperatur är annorlunda. Miljön skiljer sig genom na-

turinslag, årstidsväxlingar och klimat. Enbart tillgång till balkong 

räknas ej. 

Med utan hinder menas att det inte finns psykologiska hinder så 

som att utemiljön känns osäker eller är oattraktiv. Fysiska hinder 

så som att det är stora avstånd till utemiljön eller att det är svårt 

att sig fram på grund av exempelvis höjdskillnader. Organisato-

riska hinder som att det inte finns tillräckligt med resurser/perso-

nal.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Indikator/mått Enheten har rutiner för genomförande av dygnets alla måltider, 

inklusive omsorgsmåltid samt aspekterna i FAMM 
Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Utformningen av måltidsmiljön och hur måltiderna serveras har 

betydelse för den enskildes lust att äta och att känna välbefin-

nande. En beskrivning av hur dygnets alla måltider ska genom-

föras behövs så att all personal vet vad som ska göras och hur 

arbetet ska fördelas.  

FAMM (Five Aspects of Meal Model), beskriver fem viktiga 

aspekter att ha fokus på för att den äldre ska kunna uppleva 

nöjdhet och känna sig bekväm under måltiden. Modellen ger ett 

underlag för utveckling av en rutin för dygnets alla måltider. 

Omsorgsmåltiden syftar till att understödja det sociala samspe-

let och ge professionellt stöd, både fysiskt, psykiskt och socialt i 

samband med måltiderna. 

Referens Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – 

Förslag till indikatorer, Socialstyrelsen 2014. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin som be-

skriver hur verksamheten ska genomföra de olika måltiderna un-

der ett dygn?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Innehåller rutinen följande delar? Dygnets alla måltider. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 

det senaste året. 

Definitioner Rutinen: Det ska framgå hur måltiderna ska genomföras, an-

tingen den äldre väljer att äta för sig själv eller i sällskap med 

andra. I uttrycket genomföras ingår både planering, genomfö-

rande och efterarbete av måltiderna. Vem som ansvarar för 

vad under dygnets alla måltider ska vara beskrivet. Rutinen ska 

även inkludera aspekterna i FAMM. 

FAMM (Five Aspects of Meal Model), enligt Gustafsson 2006, är 

en modell som beskriver fem viktiga aspekter att ha fokus på för 

att den äldre ska kunna uppleva nöjdhet och känna sig be-

kväm under måltiden: 

1. Rummet=var individen vill äta sin måltid och hur indivi-

den vill att det ser ut runt sin måltid i form av dukning, 

tillgänglighet i rummet och anpassad funktion på 

möbler som används. 

2. Mat och dryck=vad och när den enskilde vill äta och 

dricka. 

3. Mötet=hur individen vill bli serverad och vilket stöd in-

dividen behöver och vill ha under måltiden (individu-

ellt anpassat måltidsstöd). Det inkluderar också med 

vilka individen vill äta sin måltid. 

4. Styr/ledningssystem=förutsättningar finns i form av ruti-

ner och personella resurser för att individens behov 

och önskemål ska bli tillgodosedda. 

5. Tillsammans skapar detta måltidsmiljön eller atmosfä-

ren i samband med måltiderna. 

Individuellt anpassat måltidsstöd: den äldres behov av fysiskt, 

psykiskt och socialt stöd och hjälp under måltiden har identifie-

rats och vid behov erbjuds sådant stöd av personalen. Den äl-

dres kulturella och religiösa önskemål beaktas också.  

Aktuella: Rutinen har upprättats eller reviderats under de sen-

aste 12 månaderna. 

Ledningsnivå: Den nivå inom organisationen som har mandat 

att besluta om rutiner. 

Dygnets alla måltider: Frukost, lunch, middag, kvällsmål och 

mellanmål samt nattmål som ges vid önskemål, omsorgsmåltid. 

En omsorgsmåltid innebär att personalen deltar i måltiderna vid 

matbordet tillsammans med de äldre personerna för att ge indi-

viduellt anpassat måltidsstöd. Omsorgmåltiden syftar inte till att 

personalen ska äta sin lunch eller middag. Att symboliskt dela 

måltid genom att lägga en mindre mängd mat på tallriken syf-

tar främst till att personalen ska fungera som så kallad ”role mo-

del” (levande modell) men också för att kunna ikläda sig rollen 

som värd eller värdinna vid bordet.  

Personer i servicehus är exkluderade i denna fråga.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 
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NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 9 Måltider, genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller 

information om den äldres önskemål och behov i samband 

med måltiderna. 

Mätenhet Procent 

Syfte Genomförandeplanen är ett redskap för att dokumentera indi-

videns specifika behov och önskemål i samband med mål-

tiderna. Den ger underlag för ett strukturerat arbetssätt och 

möjliggör kontinuitet för den enskilde. 

Referens Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – 

Förslag till indikatorer, Socialstyrelsen 2014. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om permanent särskilt boende, den 1 mars. 

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med en aktu-

ell genomförandeplan som innehåller en beskrivning av önske-

mål och behov i samband med måltiderna, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal  

Definitioner Genomförandeplanen ska inkludera när och vad den enskilde 

vill äta och hur och var den enskilde vill ha sin mat serverad. 

Studier indikerar att det är viktigt att personalen ges redskap för 

att systematiskt inkludera individernas önskningar runt måltids-

miljön och att planera för hur dessa ska genomföras. Eventuellt 

behov av individuellt anpassat måltidsstöd finns beskrivet. 

En genomförandeplan är aktuell om den utformats eller följts 

upp/uppdaterats för mindre än sex månader sedan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan om den 

äldres önskemål och behov i samband med måltiderna 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har 

utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 
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NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den personal-

grupp som först kan observera tecken på att allt inte står rätt till 

och agera riskförebyggande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för 

våld eller övergrepp av en anhörig/närstående. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Våld eller andra övergrepp kan utöver fysiskt våldsamhet och 

hårdhänthet vara aggressivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, 

miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller andra överträ-

delser i form av till exempel sexualbrott.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke eller upptäckt av att den enskilde är bero-

ende av eller missbrukar läkemedel 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den personal-

grupp som först kan observera tecken på att allt inte står rätt till 

och agera riskförebyggande. 
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NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av/ 

missbrukar läkemedel. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en 

viss substans för att uppnå förväntad effekt och att man får ab-

stinensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som ska-

dar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkom-

mande problem fortsätter man att använda substansen.  

Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre 

symptomen på till exempel smärta eller oro som den som är be-

rörd vill få bort, utan personen känner sug efter själva läkemed-

let och kan få abstinens utan det.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra bero-

endeframkallande medel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är 

beroende av eller missbrukar alkohol eller andra beroendefram-

kallande medel (ej läkemedel) 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den 
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NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra bero-

endeframkallande medel 

personalgrupp som först kan observera tecken på att allt inte 

står rätt till och agera riskförebyggande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel 

(ej läkemedel) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en 

viss substans för att uppnå förväntad effekt och att man får ab-

stinensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som ska-

dar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkom-

mande problem fortsätter man att använda substansen. 

Med andra beroendeframkallande medel avses här följande 

narkotiska preparat: cannabis (hasch, marijuana), centralstimu-

lantia (amfetamin, kokain m.fl.) hallucinogener (ecstacy, 

meskalin, GHB m.fl.).  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska sam-

arbeta anhöriga till personer som får insatser vid enheten 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Anhöriga spelar i regel en mycket viktig roll för den enskilde och 

kan bidra med viktigt information om den enskildes olika behov 

av vård och omsorg. Anhöriga är i många fall en viktig samar-

betspartner för personalen, vilket kan underlätta deras möjlig-

het att göra ett bra arbete för att tillgodose den enskildes be-

hov. 
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NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Referens Socialstyrelsens vägledning ”Stöd till anhöriga – vägledning till 

kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”, s. 

11 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur personalen kan samarbeta med anhöriga till personer 

som får insatser vid enheten?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden 12 månader följt upp ruti-

nen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 

12 månader.  

Definitioner Rutinerna beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur 

en aktivitet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga ruti-

ner eller gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har ta-

git fram för sina verksamheter. 

Rutinen ska vara aktuell dvs. har antingen upprättats, följts upp 

och vid behov reviderats inom de senaste 12 månaderna.  

Ledningsnivå avser den nivå inom organisationen som har man-

dat att besluta om rutiner. 

Här används begreppen anhörig och närstående på samma 

sätt som i regeringens proposition Stöd till personer som vårdar 

eller stödjer närstående (Prop. 2008/09:82 s. 11 och 12). Enligt 

propositionen avses med närstående den person som tar emot 

omsorg, vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller vård be-

nämns anhörig eller annan person. Annan person är i det här 

sammanhanget någon utanför familjekretsen, till exempel en 

vän eller granne. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 19 Tillgång till träningslokal 

Indikator/mått Andel enheter med tillgång till träningslokal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Tillgång till en träningslokal förbättrar förutsättningarna för den 

äldres träning. 

Referens  

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 19 Tillgång till träningslokal 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har personer 65 år och äldre med verkställda beslut om perma-

nent särskilt boende, tillgång till en träningslokal som ligger nära 

och som lätt kan nås (utgå från hur det var under januari, febru-

ari)? 

Svarsalternativ: Ja/nej 

Definitioner I träningslokalen ska det till exempel vara möjligt att träna kon-

dition, styrka och balans. Träningslokalen behöver inte vara en 

separat byggnad eller rum men en tydligt avgränsad yta som 

är tillgänglig för just träning. 

Med lätt att nås menas att lokalen är lättillgänglig även för per-

soner med funktionsnedsättning och med behov av t.ex. gång-

hjälpmedel eller rullstol. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- 

och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med 

olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde 

deltagit. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde 

deltagit vid planeringen, visar att det förekommer ett ställnings-

tagande till hur verksamheterna säkerställer den enskildes del-

aktighet och planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdpla-

nering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska vara dokumenterat i den enskildes 

journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 
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NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. senaste 12 månaderna. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs 

i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur samverkan vid vårdplanering ska 

ske tillsammans med den enskilde, ansvarig läkare/hälso- och 

sjukvårdspersonal vid landstingets vårdcentral och kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde 

deltagit vid planeringen, visar att det förekommer ett ställnings-

tagande till hur verksamheterna säkerställer den enskildes del-

aktighet och planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdpla-

nering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske till-

sammans med den enskilde, ansvarig läkare och den kommu-

nala hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgs-

personal? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 
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NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs 

i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

  
NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för fördjupade läkemedelsgenom-

gångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där den 

enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade pro-

blem. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomfö-

ras i samråd med patienten. Den enskildes deltagande är vik-

tigt eftersom det kan minska förekomsten av 

läkemedelsrelaterade problem hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars, tillgång till skriftliga och på ledningsnivå be-

slutade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska dokumenteras i den enskildes jour-

nal hur den enskilde varit delaktig vid läkemedelsgenom-

gången? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer 

som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
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NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

läkemedelsrelaterande problem eller där misstankar om före-

komst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa 

upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som lä-

kemedelsgenomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur fördjupade läkemedelsge-

nomgångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer. 

Den beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska 

ske tillsammans med den enskilde och läkaren, ansvarig sjukskö-

terska vid äldreboendet samt boendets omsorgspersonal. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade pro-

blem. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomfö-

ras i samråd med patienten. Den enskildes deltagande är vik-

tigt eftersom det kan minska förekomsten av 

läkemedelsrelaterade problem hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen en beskrivning av hur samverkan vid läkeme-

delsgenomgångar ska ske tillsammans med den enskilde och 

läkaren samt sjuksköterskan som ansvarar för äldreboendet och 

omsorgspersonalen? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer 

som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående lä-

kemedelsrelaterande problem eller där misstankar om före-

komst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa 
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NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som lä-

kemedelsgenomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 25 Omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Indikator/mått Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Mätenhet Procent 

Syfte I syfte att tillgodose de enskildas behov i enlighet med lag, ve-

tenskap och beprövad erfarenhet måste det finnas tillgång till 

personal med adekvat utbildning. 

Referens Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Kunskapsbaserad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal omsorgspersonal vid enheten, enligt schema kl. 9.00  

under de två första veckorna i mars månad.  

Svarsalternativ:  

Antal omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar och 

helger 

Antal omsorgspersonal utan adekvat utbildning, vardagar och 

helger 

Definitioner Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- 

och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens äldreomsorg, inklu-

sive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. underskö-

terskor, vårdbiträden, äldrepedagoger eller silviasystrar. Här in-

kluderas även personal med högskoleutbildning inom vård- 

eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Med adekvat utbildning avses:  

Utbildning enligt den äldre studieordningen: den äldre under-

sköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors special-

kurs, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kom-

pletteringskurs, tvåårig vårdlinje, mentalskötarutbildning, två 

eller tre terminer. 

Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje 

eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst 1350 gymnasie-

poäng i karaktärsämnen). 

Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet 

GY 2011 (kurser om minst 1400 gymnasiepoäng i programge-

mensamma karaktärsämnen samt pro-gramfördjupning inom 

geriatrik/gerontologi). 
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NR 25 Omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Vissa specialistkompetenser som t.ex. äldrepedagog, silviasyst-

rar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller om-

sorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Nämnare Totalt antal omsorgspersonal 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
B2 Intervall, boråd 

Bakgrundsmått Enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i boråds-

möten enligt intervall 

Syfte Boråd är ett forum och ett tillfälle för de boende att tillsammans 

med andra medboende vara delaktiga i gemensamma frågor 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Erbjuder enheten varje person 65 år och äldre med verkställda 

beslut om permanent särskilt boende möjlighet att delta i så 

kallade ”borådsmöten”? 

Svarsalternativ: Ja/nej, 

Om ja, hur ofta erbjuds personerna vid enheten att delta i ”bo-

rådsmöte”? 

Svarsalternativ: 

En gång i veckan eller oftare, 

mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden 

mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halv-

året 

mer sällan än en gång i halvåret 

Definitioner Borådsmöten kan t.ex. handla om att planera för gemen-

samma aktiviteter eller att bestämma matsedel för den kom-

mande veckan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B3 Tillgång till aktiviteter 

Bakgrundsmått Andelen enheter som erbjuder tillgång till aktiviteter  

Syfte Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv och meningsfull 

tillvaro. 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  
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B3 Tillgång till aktiviteter 

Hur ofta erbjuder enheten personer 65 år och äldre med verk-

ställda beslut om permanent särskilt boende tillgång till olika ak-

tiviteter (utgå från hur det var under januari, februari)? 

Svarsalternativ:  

sju gånger i veckan eller oftare, 

tre till sex gånger per vecka  

en till två gånger per vecka  

minst en gång i månaden 

mer sällan än en gång i månaden eller inte alls 

Definitioner Aktiviteterna sker tillsammans med andra personer i boendet 

under ledning av anställd personal eller av andra externt enga-

gerade personer till exempel musiker eller frivilligarbetare. 

Exempel på gruppaktivitet: bingo, utflykter, matlagning, biblio-

teksbesök eller gruppgymnastik. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B4 Enheten erbjuder styrke- och balansträning 

Bakgrundsmått Hur ofta personer med beslut om särskilt boende på enheten 

har tillgång till styrke- och balansträning 

Syfte Fysisk aktivitet är en del av ett riskförebyggande arbete. Träning 

ger hälsovinster för äldre på i stort sett samma sätt som för 

yngre personer. 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Hur ofta har personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

permanent särskilt boende, tillgång till regelbunden styrke- och 

balansträning som leds av personal (utgå från hur det var under 

januari, februari)? 

Svarsalternativ:  

en gång i veckan eller oftare  

minst en gång i månaden  

mer sällan än en gång i månaden eller inte alls  

Definitioner  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B5 Stödjande utformning av innemiljön genom form, ljus eller färg 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde att orien-

tera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, 

ljus eller färg 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och 
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B5 Stödjande utformning av innemiljön genom form, ljus eller färg 

sensoriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras 

välbefinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i om-

givningen avseende form, ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, 

färgkodning) 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med orientera sig menas att hitta eller känna igen sig i miljön. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B6 Stödjande utformning av innemiljön genom exkludering av 

återvändsgränder 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en åter-

vändsgränd 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  
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B6 Stödjande utformning av innemiljön genom exkludering av 

återvändsgränder 

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma 

till en återvändsgränd (alt. om återvändsgränd finns , att den 

kompenseras med exempelvis en sittgrupp eller hylla med in-

tressanta föremål att ta del av i närheten, dock utan att block-

era eventuell branddörr)? 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med återvändsgränd menas att korridoren slutar med exempel-

vis en vägg, en stängd dörr eller ett fönster. Korridoren leder inte 

vidare utan personen behöver vända och gå tillbaka samma 

väg. Om lokalerna har återvändsgränd kompenseras detta med 

exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta föremål att ta 

del av i närheten, dock utan att blockera eventuell branddörr. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B7 Stödjande utformning av innemiljön genom kontraster 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörr-

vred och bakgrunden 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det finns tydliga kontraster mellan exempelvis leds-

tänger, dörrvred och bakgrunden?  

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med kontraster menas en tydlig skillnad mellan exempelvis färger 

eller material. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 
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B7 Stödjande utformning av innemiljön genom kontraster 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B8 Stödjande utformning av innemiljön genom golvytor med sam-

manhängande färg 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

golvytan är sammanhängande i färg 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att golvytan är sammanhängande i färg? 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena.  

Med sammanhängande menas golvytor utan skarpa över-

gångar mellan ljusa och mörka partier, vilket kan öka risken för 

fall. Här räknas även den enskildes egen bostad. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B9 Tillgång till vård – och omsorgspersonal 

Bakgrundsmått Antall omsorgspersonal per antalet bostäder 

Mätenhet Procent 

Syfte Det behövs vård- och omsorgspersonal för att tillgodose olika 

behov av vård och omsorg bland personerna i särskilt boende.  

Referens 2e § HSL och 3 kap 3a § SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 



34 ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

 

B9 Tillgång till vård – och omsorgspersonal 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal omsorgspersonal, med och utan adekvat utbildning 

vid enheten, vardagar och helgdagar enligt schema kl. 9.00 

under de två första veckorna i mars månad. 

Ange antal totalt antal bostäder vid enheten. 

Svarsalternativ: Antal. 

Definitioner Omsorgspersonal är den personal som utför vård- och omsorgs-

uppgifter inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delege-

rade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbi-

träden, äldrepedagoger eller silviasystrar. Inkludera även 

personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsom-

rådet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Totalt antal omsorgspersonal  

Nämnare Totalt antal bostäder 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
B10 Tillgång till sjuksköterskor 

Bakgrundsmått Antal sjuksköterskor per antalet patienter 

Mätenhet Procent 

Syfte Det behövs vård- och omsorgspersonal för att tillgodose olika 

behov av vård och omsorg bland personerna i särskilt boende. 

Referens 2e § HSL och 3 kap 3a § SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Ange tillgången till antal sjuksköterskor vid enheten, vardagar 

och helgdagar, enligt schema kl. 9.00, första veckan i mars.  

Ange antal personer som sjuksköterskorna har ansvar för inom 

och utanför boendet. 

Svarsalternativ: Antal. 

Definitioner Den planerade tillgången anges enligt schema kl. 09.00 varda-

gar och helgdagar.  Sjuksköterskan behöver inte ha varit till-

gänglig på plats. För sjuksköterskor anges det totala ansvarsom-

rådet, dvs.  även i förekommande fall ansvaret för personer 

med hemsjukvård i ordinärt boende med aktuella vårdplaner. 

Här inkluderas även de som sällan har insatser, då detta är per-

soner som kan komma att behöva sjuksköterskans bedömning 

och åtgärder. 



ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

35 

 

B10 Tillgång till sjuksköterskor 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Totalt antal sjuksköterskor  

Nämnare Totalt antal individer som sjuksköterskorna är ansvariga för 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  
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Förvaltningsområden  
 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska finns ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområ-

den, enligt 6 och 18 §§ lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Förvaltningsområdena presenteras nedan, och där har en-

skilda utökad rätt till exempelvis vård och omsorg på det egna språket. 

 

Samiska  

förvaltningsområden 

Förvaltningsområden 

för meänkieli Finska förvaltningsområden 

    

Arjeplog Gällivare Botkyrka Oxelösund 

Arvidsjaur Haparanda Borlänge Pajala  

Berg Kalix Borås Sandviken 

Dorotea Kiruna Degerfors  Sigtuna 

Gällivare Pajala Enköping Skinnskatteberg 

Härjedalen  Övertorneå Eskilstuna Smedjebacken 

Jokkmokk  Fagersta  Skövde 

Kiruna  Finspång Solna  

Krokom 
 

Gällivare Stockholm 

Lycksele 
 

Gävle Sundbyberg 

Malå 
 

Göteborg Sundsvall 

Sorsele 
 

Hallstahammar  Surahammar 

Storuman 
 

Haninge Södertälje  

Strömsund 
 

Haparanda Tierp 

Umeå 
 

Huddinge Trelleborg 

Vilhelmina  Hofors Trollhättan  

Åre  Håbo Trosa 

Älvdalen  Hällefors Uddevalla  

Östersund 
 

Kalix Umeå 

 
 

Karlskoga Upplands Väsby  

 
 

Kiruna Upplands-Bro  

 
 

Köping Uppsala  

 
 

Lindesberg Västerås 
  

Ludvika Älvkarleby  
  

Luleå Örebro 
  

Malmö Österåker  
  

Mariestad Östhammar  

  Motala  Övertorneå 

  Norrköping  
  

Norrtälje  
  

Nykvarn  

 Källa: http://minoritet.se/ 



 

Enhetsundersökningen 

om äldreomsorg och 

kommunal hälso- och 

sjukvård, 2019 
Resultat för Linden, Lekeberg 

  

  



 

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-
ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella 
sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får an-
vändas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
(upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upp-
hovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.  
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Rapportens innehåll 

Den här rapporten visar resultatet från Socialstyrelsens Enhetsundersök-

ningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019 för din 

enhet. Rapporten innehåller era resultat, tillsammans med uppgifterna för 

kommunen, länet och riket. Vi bifogar också en beskrivning av indikatorer 

och bakgrundsmått där bland annat syftet med indikatorerna och bak-

grundsmåtten beskrivs, hur de är beräknade och vilka frågor som använts 

från enkäten. Sist i rapporten finns information om vilka kommuner som 

ingår i de olika förvaltningsområdena för minoritetsspråken.  

Indikatorerna är numrerade och indelade i olika kvalitetsområden.  

I undersökningen deltog 91 procent av de särskilda boendena i hela landet.  

Övrig information som rör undersökningen 
Socialstyrelsen publicerar också: 

• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen. 

• Dokument med övergripande resultat på nationell nivå, metodbilaga 

samt en indikatorförteckning.   

• Äldreguiden med ett urval av resultaten från Enhetsundersökningen och 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Du hittar all ovanstående information på Socialstyrelsens webbplats, via 

Öppna jämförelser. Där finns också alla enkäter som använts i undersök-

ningen och information om hur du når denna rapport.  
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Så genomförde vi 

undersökningen 

Hela undersökningen består i år av två enkäter:  

• En enkät till hemtjänstenheter som utför insatser till personer 65 år och 

äldre i ordinärt boende. Två delenkäter kunde besvaras om enheten svarade 

att de utförde insatser inom hemsjukvård och/eller insatser i servicehus.  

• En enkät till permanenta särskilda boenden för insatser till personer 65 år 

och äldre.  

 

För femte året kunde hemtjänstverksamheter som utför insatser på service-

hus få besvara en hemtjänstenkät. Personer som bor på servicehus har be-

slut om särskilt boende, men kan få insatser av ett hemtjänstteam. På ser-

vicehuset finns tillgång till kommunal hälso- och sjukvård, eftersom det är 

en form av särskilt boende. Dessa enkäter inkluderade därför frågor om 

hälso- och sjukvård.  

Om verksamheten utför insatser i form av hemsjukvård i ordinärt boende 

kunde även en sådan del besvaras med frågor om hälso- och sjukvård. 

    Undersökningen riktade sig till landets hemtjänstverksamheter som utför 

insatser enligt 4 kap. 1 § och 4 kap. 2a § i socialtjänstlagen (2001:453) 

SoL, till personer 65 år och äldre i ordinärt boende, i några fall även i ser-

vicehus och till särskilda boenden som utför insatser enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 5 § SoL till personer 65 år och äldre. 

    Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för undersök-

ningen. Inför undersökningens genomförande fick Socialstyrelsen inform-

ation från dessa personer om aktuella namn på verksamheterna och upp-

giftslämnare. 

En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet i 

början på mars i år. Efter fem veckor stängdes enkäten och Socialstyrelsen 

sammanställde resultaten. Därefter fick samtliga uppgiftslämnare en åter-

koppling av resultaten mellan vecka 21 och 22, då fanns möjlighet att rätta 

eventuella fel och att besvara enkäten i sin helhet. Den 31 maj 2019 stäng-

des enkäten slutgiltigt. 

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för kvali-

tetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Social-

styrelsen.  

 

Kontakt: aldreundersokning@socialstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

mailto:aldreundersokning@socialstyrelsen.se
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Resultat för ert särskilda boende 

Uppgifter om enheterna 
Tre typer av inriktningar efterfrågades i undersökningen: 

 

• allmän vård och omsorg  

• gruppboende för personer med demenssjukdom 

• servicehus 

 

Tabell 1. Uppgifter om ert särskilda boende 

  Er enhet 

Andel en-

heter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel en-

heter, 

procent, 

länet 

Andel 

enheter, 

procent, 

riket 

 Regiform Offentlig  

 Enheter som drivs i offentlig regi 100 95 83 

Enheten har personal som talar 

 finska Nej 50 56 41 

 meänkieli Nej 0 0 4 

 samiska  Nej 0 0 1 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska, är ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområden, 

se särskilt avsnitt sist i rapporten. Enligt socialtjänstlagen ska dessa kom-

muner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre männi-

skor. 
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Individanpassad vård och omsorg 

 
 

 

Tabell 2. Självbestämmande och integritet - boråd  

Nr Indikator/bakgrundsmått Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter,  

procent, 

riket 

2 

Enheter som erbjuder varje 

person möjlighet att delta i 

borådsmöten 

Nej 0 53 64 

B2 Hur ofta erbjuds borådsmöten 
Ej aktuellt Redovisas 

inte  

Redovisas 

inte  

Redovisas 

inte  

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 3. Självbestämmande och integritet - genomförandeplan 

Nr Indikator  

Andel perso-

ner procent,  

er enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommunen 

Andel  

personer,  

procent, 

länet 

Andel  

personer   

procent, 

riket 

3 
Personer med en aktuell ge-

nomförandeplan  

100 96 88 92 

4 

Personer med dokumentat-

ion om deras delaktighet i 

sin genomförandeplan 

För 

tidskrävande 

Publiceras ej 78 81 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 4. Självbestämmande och integritet - aktivitet och träning 

Nr Indikator/bakgrundsmått Er enhet 

Andel  

enheter,  

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter,  

procent, 

länet 

Andel  

enheter,  

procent, 

riket 

B3 
Enhetens erbjudande om tillgång 

till aktiviteter  

Tre till sex gånger per vecka 

19 
Enheter har tillgång till träningslo-

kal 

Ja 50 47 47 

B4 
Enhetens erbjudande om tillgång 

till styrke- och balansträning  

Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika be-

hov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara 

delaktig.  
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Tabell 5. Helhetssyn och samordning – rutiner med anhöriga  

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

18 

Aktuell rutin för hur personalen samarbetar 

med anhöriga till personer som får insatser vid 

enheten 

Nej 0 36 48 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 6. Självbestämmande och integritet – tillgång till utevistelse 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

7 
Samtliga boende på enheten har tillgång till 

utevistelse när de så önskar 

Nej 0 67 82 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 7. Självbestämmande och integritet - måltider 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

en-

heter,  

pro-

cent, ri-

ket 

8 

Enheten har rutiner för genomförande av dyg-

nets alla måltider, inkl. omsorgsmåltid. Rutinen 

inkluderar aspekterna i FAMM 

Nej 0 22 38 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 8. Självbestämmande och integritet - måltider 

Nr Indikator  

Andel 

personer, 

er enhet 

Andel  

personer,  

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

per-

soner,  

pro-

cent, 

länet 

Andel  

perso-

ner,   

pro-

cent, ri-

ket 

9 

Personer med aktuell genomförandeplan som 

beskriver den äldres önskemål och behov i sam-

band med måltiderna 

100 96 82 81 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

I Socialstyrelsens rapport ”Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dag-

verksamheter” från 2014, beskrivs bakgrunden till valet av de olika indika-

torerna som har använts i undersökningen.  
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Säker vård och omsorg

 
 

 

Tabell 9.  Trygghet och säkerhet – våld i nära relation och missbruk 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

Enheten har rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera vid misstanke eller upptäckt av: 

15 
att den enskilde har utsatts för våld eller över-

grepp av en anhörig/närstående 
Nej 0 40 46 

16 
att den enskilde är beroende av eller missbru-

kar läkemedel 
Nej 0 20 32 

17 

att den enskilde är beroende av eller missbru-

kar alkohol eller andra beroendeframkallande 

medel (ej läkemedel) 

Nej 0 22 33 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 10. Trygghet och säkerhet – skyddsåtgärder 

Nr Indikator  

Andel 

personer, 

procent, 

er enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

personer, 

procent, lä-

net 

Andel  

per-

so-

ner,  

pro-

cent, 

riket 

5 

Dokumentation i den enskildes genomföran-

deplan eller vårdplan om varför den enskilde 

har skyddsåtgärder 

48 69 91 87 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska för-

hindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.  
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Tabell 11. Trygghet och säkerhet – stödjande utformning av innemiljön 

Nr Bakgrundsmått Er enhet 

B5 
Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, 

ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, färgkodning) 

Nej 

B6 

Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd (alt. 

om återvändsgränd finns, att den kompenseras med exempelvis en sittgrupp 

eller hylla med intressanta föremål att ta del av i närheten utan att blockera 

eventuell branddörr)? 

Ja 

B7 
Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred och bak-

grunden? 

Ja 

B8 Golvet är sammanhängande i färg? Ja 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Tabell 12. Trygghet och säkerhet – stödjande utformning av innemiljön 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

6 
Enheten har en innemiljö som stödjer den en-

skilde i dennes dagliga livsföring 

Nej 0 16 19 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 13. Trygghet och säkerhet – vårdplanering 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

en-

heter, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

20 

Enheten har rutiner för hur vårdplanering ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer, 

där det är dokumenterat i journalen hur den 

enskilde deltagit 

Nej 0 53 61 

22 

Rutinen beskriver hur samverkan vid vårdpla-

nering ska ske tillsammans med den enskilde 

och ansvarig läkare och den kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt omsorgs-

personalen 

Nej 0 44 57 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 14. Trygghet och säkerhet - läkemedelsgenomgångar 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter*, 

procent, 

kommu-

nen 

Andel  

enheter*, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter*, 

procent, 

riket 

23 

Enheten har rutiner för fördjupade läkeme-

delsgenomgångar där den enskildes del-

aktighet är dokumenterad i dennes journal 

Nej 0 22 48 

24 

Rutinen beskriver hur samverkan vid läke-

medelsgenomgångar ska ske tillsammans 

med den enskilde och läkare samt ansva-

rig sjuksköterska vid äldreboendet samt 

omsorgspersonal 

Nej 0 15 42 

*Andel enheter som svarat ”Ja, för samtliga personer vid enheten”.  

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 
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Tillgänglig vård och omsorg 
 

 
 

Det finns ingen nationell statistik som beskriver tillgången till personal och 

inte heller deras utbildning relaterat till verksamhetsnivå. Detta är en upp-

gift som efterfrågas av allmänheten. Socialstyrelsen har i enkäten ställt frå-

gor om den beräknade tillgången enligt schema. Det går dock inte att tolka 

uppgifterna utan kunskap om de behov som personalen ska tillgodose. Där-

emot kan uppgiften tolkas i förhållande till antalet bostäder som personalen 

enligt schema ska arbeta med. Eftersom sjuksköterskor ofta också arbetar i 

hemsjukvård, har detta uppdrag också inkluderats för att beskriva hela om-

fattningen av sjuksköterskans ansvar.  
 

Tabell 15. Tillgänglighet – antal omsorgspersonal 

Nr Bakgrundsmått 

Antal  

personal, 

per bostad, 

er enhet 

Antal  

personal, 

per bostad, 

kommunen 

Antal  

perso-

nal, 

per bo-

stad, 

länet 

Antal  

personal, 

per bo-

stad, 

riket 

B9 
Antal omsorgspersonal per antalet 

bostäder vid enheten, vardagar 

0,379 0,32 0,32 0,3 

B9 
Antal omsorgspersonal per antalet 

bostäder vid enheten, helgdagar 

0,294 0,27 0,27 0,25 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 16. Tillgänglighet – antal sjuksköterskor  

Nr Bakgrundsmått  

Antal  

sjuksköters-

kor 

per bostad, 

er enhet 

Antal  

sjukskö-

terskor  

per bostad, 

kommunen 

Antal  

sjuksköters-

kor 

per bostad, 

länet 

Antal  

sjuk-

sköters-

kor  

per bo-

stad, 

riket 

B10 

Antal sjuksköterskor per antalet bo-

städer vid enheten plus eventuella 

hemsjukvårdspatienter, vardagar 

Publiceras ej Publiceras 

ej 

0,049 0,041 

B10 

Antal sjuksköterskor per antalet bo-

städer vid enheten plus eventuella 

hemsjukvårdspatienter, helgdagar 

Publiceras ej Publiceras 

ej 

0,007 0,006 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och 

ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård och omsorg.  
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Kunskapsbaserad vård och omsorg 

 
 
Tabell 17. Kunskapsbaserad verksamhet – personal och utbildning 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

 

  

Nr Indikator  

Andel 

personal, 

procent 

er enhet 

Andel 

personal, 

procent, 

kommunen 

Andel 

per-

sonal, 

pro-

cent, 

länet 

Andel 

personal, 

procent, 

riket 

25 
Omsorgspersonal med adekvat ut-

bildning, vardagar.  

91 90 82 80 

25 
Omsorgspersonal med adekvat utbild-

ning, helgdagar.  

93 88 78 77 

Vården och omsorgen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och 

bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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Beskrivning av indikatorer och 

bakgrundmått  

– Särskilda boende 

Nedan beskrivs de indikatorer och bakgrundsmått som tagits fram för sär-

skilda boenden i Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård 2019. För att underlätta läsarens orientering är varje 

indikator och bakgrundsmått numrerad. Samma numrering som används i 

tabellerna i denna rapport, används också i Excelfilerna som finns på Soci-

alstyrelsens webbplats.  

 

 
NR 2 Erbjudande om boråd 

Indikator/mått Enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i boråds-

möten. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Boråd är ett forum och ett tillfälle för de boende att tillsammans 

med andra medboende vara delaktiga i gemensamma frågor. 

Referens  

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Erbjuder enheten varje person 65 år och äldre med verkställda 

beslut om permanent särskilt boende möjlighet att delta i så 

kallade ”borådsmöten”? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Borådsmöten kan t.ex. handla om att planera för gemen-

samma aktiviteter eller att bestämma matsedel för den kom-

mande veckan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Indikator/mått Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) genom-

förandeplan   

Mätenhet Procent 



ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

13 

 

NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Syfte En genomförandeplan är en överenskommelse med den en-

skilde och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet 

är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet 

och för uppföljningen av en beslutad insats. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomfö-

rande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 

mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal 

med en aktuell genomförandeplan, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 

4 kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

En genomförandeplan är en dokumenterad planering som be-

skriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den 

enskilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex 

månader sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under 

de senaste sex månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i ge-

nomförandeplanen eller journalen. 

En person kan ha flera genomförandeplaner. Här räknas antal 

personer som har minst en aktuell genomförandeplan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om 

hur personen deltagit vid upprättande eller förändring av sin 

genomförandeplan. 

Mätenhet Procent 

Syfte Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsam-

mans med den enskilde. Det är viktigt att arbetet planeras, be-

drivs målinriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En 

gemensam planering ökar förutsägbarheten för den enskilde. 

Dokumentationen om hur den enskilde deltagit vid plane-

ringen, visar att det förekommer ett ställningstagande till hur 

verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och pla-

nering av insatserna. Detta kan stärka den enskildes inflytande 

vilket jämnar ut maktbalansen mellan de aktörer som beslutar 

eller utför insatser och de personer som får insatserna. 

Referens Socialtjänstlagen (2001:453) om hur insatser ska utformas 3 kap. 

5 § 
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NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomfö-

rande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom Socialtjänst 

och psykiatri. En kartläggning av forskning och praktik. Socialsty-

relsen 2012.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 

mars.  

Av dessa, hur många har en plan med dokumentation om hur 

den enskilde har deltagit vid upprättande eller förändringen av 

planen? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Definitioner:  

Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 

4 kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

Det ska vara dokumenterat i genomförandeplanen hur den en-

skilde deltagit. En person kan ha flera genomförandeplaner, 

personer med minst en aktuell genomförandeplan inkludera-

des. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumenterad delaktighet i sin ge-

nomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 5 Dokumentation om varför den enskilde har skyddsåtgärder 

Indikator/mått Andel personer med en dokumentation i den enskildes genom-

förandeplan eller vårdplan om varför den enskilde har skydds-

åtgärder. 

Mätenhet Procent 

Syfte Även om en åtgärd bedöms vara en skyddsåtgärd och där-

med tillåten betyder det inte nödvändigtvis att åtgärden är 

den mest lämpade. Samtliga åtgärder som vidtas inom vården 

och omsorgen ska vara av god kvalitet och utgå från den en-

skildes behov och förutsättningar. Därför kan det finnas skäl att 

både ifrågasätta åtgärdens lämplighet och söka efter mindre 

ingripande lösningar som en del i arbetet med att ge den en-

skilde en bra vård och omsorg. 

Referens Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det 

systematiska kvalitetsarbetet, Socialstyrelsen 2016. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 
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NR 5 Dokumentation om varför den enskilde har skyddsåtgärder 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfråga:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om särskilt boende. Av dessa, hur många har 

skyddsåtgärder, den 1 mars. 

Av dessa, hur många har en dokumentation i sin aktuella ge-

nomförandeplan eller vårdplan om varför de har skyddsåtgär-

der? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Skyddsåtgärder är tillåtna men inte tvångs- och begränsnings-

åtgärder. En åtgärd kan beroende på hur den används an-

tingen vara en otillåten eller tillåten åtgärd, exempelvis att an-

vända ett brickbord. En åtgärd är att anse som skyddsåtgärd 

under följande förutsättningar:  

- Den enskilde ska samtycka till åtgärden.  

- Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller 

aktivera den enskilde. Syftet med åtgärden får alltså inte vara 

att kompensera för brister i verksamheten, som till exempel bris-

ter i bemanningen, personalens kompetens eller att verksam-

heten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumentation om varför de har en 

skyddsåtgärd 

Nämnare Totalt antal individer som har en skyddsåtgärd 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 6 Stödjande utformning av innemiljön 

Indikator/mått Enheten har en innemiljö som stödjer den enskilde i dennes 

dagliga livsföring 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 
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NR 6 Stödjande utformning av innemiljön 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom:  

a) att det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgiv-

ningen avseende form, ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, färg-

kodning)  

b) att det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en 

återvändsgränd (alt. om återvändsgränd finns , att den komp-

enseras med exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta 

föremål att ta del av i närheten, dock utan att blockera even-

tuell branddörr)? 

c) att det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, 

dörrvred och bakgrunden?  

d) att golvytan är sammanhängande i färg? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med orientera sig menas att hitta eller känna igen sig i miljön. 

Med återvändsgränd menas att korridoren slutar med exempel-

vis en vägg, en stängd dörr eller ett fönster. Korridoren leder inte 

vidare utan personen behöver vända och gå tillbaka samma 

väg. Om lokalerna har återvändsgränd kompenseras detta med 

exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta föremål att ta 

del av i närheten, dock utan att blockera eventuell branddörr. 

Med kontraster menas en tydlig skillnad mellan exempelvis färger 

eller material. 

Med sammanhängande menas golvytor utan skarpa över-

gångar mellan ljusa och mörka partier, vilket kan öka risken för 

fall. Här räknas även den enskildes egen bostad.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 7 Tillgång till utevistelse 

Indikator/mått Samtliga boende på enheten har tillgång till utevistelse 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Möjligheter till utemiljö är ofta beroende av tillgänglighet till en 

lämplig utemiljö och känslan av trygghet. Utevistelser kan ha 

flera positiva hälsoeffekter och kan spela en viktig roll i den före-

byggande verksamheten, till exempel för att förebygga fallska-

dor och depression. De kan även bidra till ökat välbefinnande 

och förbättrad sömnkvalitet. 

Referens Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade, Statens 

folkhälsoinstitut; 2003. 

Bengtsson, A. (2015) From experiences of the outdoors to the 

design of healthcare environments: a phenomenological case 

study at nursing homes. Dissertation from Department of Work 

Science, Business Economics and Environmental Psychology, 

Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Lund. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 
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NR 7 Tillgång till utevistelse 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har alla boende på enheten tillgång till utevistelse när de så 

önskar genom en trädgård eller park som kan nås utan hinder?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Med när de så önskar menas att de kan när de vill få tillgång till 

en utemiljö oberoende av tillgång till personal, tider eller årsti-

der. 

Med utevistelse menas en miljö som är utomhus där luften, sol-

ljuset och temperatur är annorlunda. Miljön skiljer sig genom na-

turinslag, årstidsväxlingar och klimat. Enbart tillgång till balkong 

räknas ej. 

Med utan hinder menas att det inte finns psykologiska hinder så 

som att utemiljön känns osäker eller är oattraktiv. Fysiska hinder 

så som att det är stora avstånd till utemiljön eller att det är svårt 

att sig fram på grund av exempelvis höjdskillnader. Organisato-

riska hinder som att det inte finns tillräckligt med resurser/perso-

nal.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Indikator/mått Enheten har rutiner för genomförande av dygnets alla måltider, 

inklusive omsorgsmåltid samt aspekterna i FAMM 
Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Utformningen av måltidsmiljön och hur måltiderna serveras har 

betydelse för den enskildes lust att äta och att känna välbefin-

nande. En beskrivning av hur dygnets alla måltider ska genom-

föras behövs så att all personal vet vad som ska göras och hur 

arbetet ska fördelas.  

FAMM (Five Aspects of Meal Model), beskriver fem viktiga 

aspekter att ha fokus på för att den äldre ska kunna uppleva 

nöjdhet och känna sig bekväm under måltiden. Modellen ger ett 

underlag för utveckling av en rutin för dygnets alla måltider. 

Omsorgsmåltiden syftar till att understödja det sociala samspe-

let och ge professionellt stöd, både fysiskt, psykiskt och socialt i 

samband med måltiderna. 

Referens Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – 

Förslag till indikatorer, Socialstyrelsen 2014. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin som be-

skriver hur verksamheten ska genomföra de olika måltiderna un-

der ett dygn?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Innehåller rutinen följande delar? Dygnets alla måltider. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 

det senaste året. 

Definitioner Rutinen: Det ska framgå hur måltiderna ska genomföras, an-

tingen den äldre väljer att äta för sig själv eller i sällskap med 

andra. I uttrycket genomföras ingår både planering, genomfö-

rande och efterarbete av måltiderna. Vem som ansvarar för 

vad under dygnets alla måltider ska vara beskrivet. Rutinen ska 

även inkludera aspekterna i FAMM. 

FAMM (Five Aspects of Meal Model), enligt Gustafsson 2006, är 

en modell som beskriver fem viktiga aspekter att ha fokus på för 

att den äldre ska kunna uppleva nöjdhet och känna sig be-

kväm under måltiden: 

1. Rummet=var individen vill äta sin måltid och hur indivi-

den vill att det ser ut runt sin måltid i form av dukning, 

tillgänglighet i rummet och anpassad funktion på 

möbler som används. 

2. Mat och dryck=vad och när den enskilde vill äta och 

dricka. 

3. Mötet=hur individen vill bli serverad och vilket stöd in-

dividen behöver och vill ha under måltiden (individu-

ellt anpassat måltidsstöd). Det inkluderar också med 

vilka individen vill äta sin måltid. 

4. Styr/ledningssystem=förutsättningar finns i form av ruti-

ner och personella resurser för att individens behov 

och önskemål ska bli tillgodosedda. 

5. Tillsammans skapar detta måltidsmiljön eller atmosfä-

ren i samband med måltiderna. 

Individuellt anpassat måltidsstöd: den äldres behov av fysiskt, 

psykiskt och socialt stöd och hjälp under måltiden har identifie-

rats och vid behov erbjuds sådant stöd av personalen. Den äl-

dres kulturella och religiösa önskemål beaktas också.  

Aktuella: Rutinen har upprättats eller reviderats under de sen-

aste 12 månaderna. 

Ledningsnivå: Den nivå inom organisationen som har mandat 

att besluta om rutiner. 

Dygnets alla måltider: Frukost, lunch, middag, kvällsmål och 

mellanmål samt nattmål som ges vid önskemål, omsorgsmåltid. 

En omsorgsmåltid innebär att personalen deltar i måltiderna vid 

matbordet tillsammans med de äldre personerna för att ge indi-

viduellt anpassat måltidsstöd. Omsorgmåltiden syftar inte till att 

personalen ska äta sin lunch eller middag. Att symboliskt dela 

måltid genom att lägga en mindre mängd mat på tallriken syf-

tar främst till att personalen ska fungera som så kallad ”role mo-

del” (levande modell) men också för att kunna ikläda sig rollen 

som värd eller värdinna vid bordet.  

Personer i servicehus är exkluderade i denna fråga.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 
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NR 8 Rutiner för genomförande av dygnets alla måltider 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 9 Måltider, genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller 

information om den äldres önskemål och behov i samband 

med måltiderna. 

Mätenhet Procent 

Syfte Genomförandeplanen är ett redskap för att dokumentera indi-

videns specifika behov och önskemål i samband med mål-

tiderna. Den ger underlag för ett strukturerat arbetssätt och 

möjliggör kontinuitet för den enskilde. 

Referens Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – 

Förslag till indikatorer, Socialstyrelsen 2014. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verk-

ställda beslut om permanent särskilt boende, den 1 mars. 

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med en aktu-

ell genomförandeplan som innehåller en beskrivning av önske-

mål och behov i samband med måltiderna, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal  

Definitioner Genomförandeplanen ska inkludera när och vad den enskilde 

vill äta och hur och var den enskilde vill ha sin mat serverad. 

Studier indikerar att det är viktigt att personalen ges redskap för 

att systematiskt inkludera individernas önskningar runt måltids-

miljön och att planera för hur dessa ska genomföras. Eventuellt 

behov av individuellt anpassat måltidsstöd finns beskrivet. 

En genomförandeplan är aktuell om den utformats eller följts 

upp/uppdaterats för mindre än sex månader sedan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan om den 

äldres önskemål och behov i samband med måltiderna 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har 

utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 
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NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den personal-

grupp som först kan observera tecken på att allt inte står rätt till 

och agera riskförebyggande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för 

våld eller övergrepp av en anhörig/närstående. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Våld eller andra övergrepp kan utöver fysiskt våldsamhet och 

hårdhänthet vara aggressivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, 

miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller andra överträ-

delser i form av till exempel sexualbrott.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke eller upptäckt av att den enskilde är bero-

ende av eller missbrukar läkemedel 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den personal-

grupp som först kan observera tecken på att allt inte står rätt till 

och agera riskförebyggande. 



ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

21 

 

NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av/ 

missbrukar läkemedel. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en 

viss substans för att uppnå förväntad effekt och att man får ab-

stinensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som ska-

dar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkom-

mande problem fortsätter man att använda substansen.  

Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre 

symptomen på till exempel smärta eller oro som den som är be-

rörd vill få bort, utan personen känner sug efter själva läkemed-

let och kan få abstinens utan det.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra bero-

endeframkallande medel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska 

agera vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är 

beroende av eller missbrukar alkohol eller andra beroendefram-

kallande medel (ej läkemedel) 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och där-

efter åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga ruti-

ner för hur personalen ska fråga och agera vid indikation på 

ohälsa kan vara ett stöd för personalen att agera, helst innan 

de som berörs har tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har 

en viktig roll i detta sammanhang och är ofta den 
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NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra bero-

endeframkallande medel 

personalgrupp som först kan observera tecken på att allt inte 

står rätt till och agera riskförebyggande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid 

misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel 

(ej läkemedel) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp ruti-

nen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en 

viss substans för att uppnå förväntad effekt och att man får ab-

stinensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som ska-

dar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkom-

mande problem fortsätter man att använda substansen. 

Med andra beroendeframkallande medel avses här följande 

narkotiska preparat: cannabis (hasch, marijuana), centralstimu-

lantia (amfetamin, kokain m.fl.) hallucinogener (ecstacy, 

meskalin, GHB m.fl.).  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande 

till lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetsche-

fen, ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna 

beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivi-

tet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller 

gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska sam-

arbeta anhöriga till personer som får insatser vid enheten 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Anhöriga spelar i regel en mycket viktig roll för den enskilde och 

kan bidra med viktigt information om den enskildes olika behov 

av vård och omsorg. Anhöriga är i många fall en viktig samar-

betspartner för personalen, vilket kan underlätta deras möjlig-

het att göra ett bra arbete för att tillgodose den enskildes be-

hov. 
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NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Referens Socialstyrelsens vägledning ”Stöd till anhöriga – vägledning till 

kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”, s. 

11 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur personalen kan samarbeta med anhöriga till personer 

som får insatser vid enheten?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden 12 månader följt upp ruti-

nen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 

12 månader.  

Definitioner Rutinerna beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur 

en aktivitet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga ruti-

ner eller gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har ta-

git fram för sina verksamheter. 

Rutinen ska vara aktuell dvs. har antingen upprättats, följts upp 

och vid behov reviderats inom de senaste 12 månaderna.  

Ledningsnivå avser den nivå inom organisationen som har man-

dat att besluta om rutiner. 

Här används begreppen anhörig och närstående på samma 

sätt som i regeringens proposition Stöd till personer som vårdar 

eller stödjer närstående (Prop. 2008/09:82 s. 11 och 12). Enligt 

propositionen avses med närstående den person som tar emot 

omsorg, vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller vård be-

nämns anhörig eller annan person. Annan person är i det här 

sammanhanget någon utanför familjekretsen, till exempel en 

vän eller granne. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 19 Tillgång till träningslokal 

Indikator/mått Andel enheter med tillgång till träningslokal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Tillgång till en träningslokal förbättrar förutsättningarna för den 

äldres träning. 

Referens  

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 19 Tillgång till träningslokal 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har personer 65 år och äldre med verkställda beslut om perma-

nent särskilt boende, tillgång till en träningslokal som ligger nära 

och som lätt kan nås (utgå från hur det var under januari, febru-

ari)? 

Svarsalternativ: Ja/nej 

Definitioner I träningslokalen ska det till exempel vara möjligt att träna kon-

dition, styrka och balans. Träningslokalen behöver inte vara en 

separat byggnad eller rum men en tydligt avgränsad yta som 

är tillgänglig för just träning. 

Med lätt att nås menas att lokalen är lättillgänglig även för per-

soner med funktionsnedsättning och med behov av t.ex. gång-

hjälpmedel eller rullstol. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- 

och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med 

olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde 

deltagit. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde 

deltagit vid planeringen, visar att det förekommer ett ställnings-

tagande till hur verksamheterna säkerställer den enskildes del-

aktighet och planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdpla-

nering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska vara dokumenterat i den enskildes 

journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 
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NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. senaste 12 månaderna. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs 

i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur samverkan vid vårdplanering ska 

ske tillsammans med den enskilde, ansvarig läkare/hälso- och 

sjukvårdspersonal vid landstingets vårdcentral och kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde 

deltagit vid planeringen, visar att det förekommer ett ställnings-

tagande till hur verksamheterna säkerställer den enskildes del-

aktighet och planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin 

för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdpla-

nering) ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske till-

sammans med den enskilde, ansvarig läkare och den kommu-

nala hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgs-

personal? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 
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NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs 

i SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

  
NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för fördjupade läkemedelsgenom-

gångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där den 

enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade pro-

blem. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomfö-

ras i samråd med patienten. Den enskildes deltagande är vik-

tigt eftersom det kan minska förekomsten av 

läkemedelsrelaterade problem hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars, tillgång till skriftliga och på ledningsnivå be-

slutade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska dokumenteras i den enskildes jour-

nal hur den enskilde varit delaktig vid läkemedelsgenom-

gången? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer 

som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
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NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

läkemedelsrelaterande problem eller där misstankar om före-

komst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa 

upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som lä-

kemedelsgenomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur fördjupade läkemedelsge-

nomgångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer. 

Den beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska 

ske tillsammans med den enskilde och läkaren, ansvarig sjukskö-

terska vid äldreboendet samt boendets omsorgspersonal. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riks-

nivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade pro-

blem. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomfö-

ras i samråd med patienten. Den enskildes deltagande är vik-

tigt eftersom det kan minska förekomsten av 

läkemedelsrelaterade problem hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen en beskrivning av hur samverkan vid läkeme-

delsgenomgångar ska ske tillsammans med den enskilde och 

läkaren samt sjuksköterskan som ansvarar för äldreboendet och 

omsorgspersonalen? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer 

som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående lä-

kemedelsrelaterande problem eller där misstankar om före-

komst av sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa 
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NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

upp, uppdatera och ompröva målen för behandlingen som lä-

kemedelsgenomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegat-

ion samt insatser i servicehus och särskilt boende som har be-

svarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjuk-

vård eller som utför insatser på servicehus och verksamheter 

inom särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 25 Omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Indikator/mått Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Mätenhet Procent 

Syfte I syfte att tillgodose de enskildas behov i enlighet med lag, ve-

tenskap och beprövad erfarenhet måste det finnas tillgång till 

personal med adekvat utbildning. 

Referens Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Kunskapsbaserad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal omsorgspersonal vid enheten, enligt schema kl. 9.00  

under de två första veckorna i mars månad.  

Svarsalternativ:  

Antal omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar och 

helger 

Antal omsorgspersonal utan adekvat utbildning, vardagar och 

helger 

Definitioner Med omsorgspersonal avses all den personal som utför vård- 

och omsorgsuppgifter inom socialtjänstens äldreomsorg, inklu-

sive delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. underskö-

terskor, vårdbiträden, äldrepedagoger eller silviasystrar. Här in-

kluderas även personal med högskoleutbildning inom vård- 

eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Med adekvat utbildning avses:  

Utbildning enligt den äldre studieordningen: den äldre under-

sköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors special-

kurs, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kom-

pletteringskurs, tvåårig vårdlinje, mentalskötarutbildning, två 

eller tre terminer. 

Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje 

eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst 1350 gymnasie-

poäng i karaktärsämnen). 

Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet 

GY 2011 (kurser om minst 1400 gymnasiepoäng i programge-

mensamma karaktärsämnen samt pro-gramfördjupning inom 

geriatrik/gerontologi). 
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NR 25 Omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Vissa specialistkompetenser som t.ex. äldrepedagog, silviasyst-

rar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller om-

sorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Antal omsorgspersonal med adekvat utbildning 

Nämnare Totalt antal omsorgspersonal 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
B2 Intervall, boråd 

Bakgrundsmått Enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i boråds-

möten enligt intervall 

Syfte Boråd är ett forum och ett tillfälle för de boende att tillsammans 

med andra medboende vara delaktiga i gemensamma frågor 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Erbjuder enheten varje person 65 år och äldre med verkställda 

beslut om permanent särskilt boende möjlighet att delta i så 

kallade ”borådsmöten”? 

Svarsalternativ: Ja/nej, 

Om ja, hur ofta erbjuds personerna vid enheten att delta i ”bo-

rådsmöte”? 

Svarsalternativ: 

En gång i veckan eller oftare, 

mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden 

mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halv-

året 

mer sällan än en gång i halvåret 

Definitioner Borådsmöten kan t.ex. handla om att planera för gemen-

samma aktiviteter eller att bestämma matsedel för den kom-

mande veckan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B3 Tillgång till aktiviteter 

Bakgrundsmått Andelen enheter som erbjuder tillgång till aktiviteter  

Syfte Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv och meningsfull 

tillvaro. 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  
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B3 Tillgång till aktiviteter 

Hur ofta erbjuder enheten personer 65 år och äldre med verk-

ställda beslut om permanent särskilt boende tillgång till olika ak-

tiviteter (utgå från hur det var under januari, februari)? 

Svarsalternativ:  

sju gånger i veckan eller oftare, 

tre till sex gånger per vecka  

en till två gånger per vecka  

minst en gång i månaden 

mer sällan än en gång i månaden eller inte alls 

Definitioner Aktiviteterna sker tillsammans med andra personer i boendet 

under ledning av anställd personal eller av andra externt enga-

gerade personer till exempel musiker eller frivilligarbetare. 

Exempel på gruppaktivitet: bingo, utflykter, matlagning, biblio-

teksbesök eller gruppgymnastik. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B4 Enheten erbjuder styrke- och balansträning 

Bakgrundsmått Hur ofta personer med beslut om särskilt boende på enheten 

har tillgång till styrke- och balansträning 

Syfte Fysisk aktivitet är en del av ett riskförebyggande arbete. Träning 

ger hälsovinster för äldre på i stort sett samma sätt som för 

yngre personer. 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Hur ofta har personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

permanent särskilt boende, tillgång till regelbunden styrke- och 

balansträning som leds av personal (utgå från hur det var under 

januari, februari)? 

Svarsalternativ:  

en gång i veckan eller oftare  

minst en gång i månaden  

mer sällan än en gång i månaden eller inte alls  

Definitioner  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B5 Stödjande utformning av innemiljön genom form, ljus eller färg 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde att orien-

tera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, 

ljus eller färg 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och 
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B5 Stödjande utformning av innemiljön genom form, ljus eller färg 

sensoriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras 

välbefinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i om-

givningen avseende form, ljus eller färg? (t ex tydlig skyltning, 

färgkodning) 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med orientera sig menas att hitta eller känna igen sig i miljön. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B6 Stödjande utformning av innemiljön genom exkludering av 

återvändsgränder 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en åter-

vändsgränd 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  
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B6 Stödjande utformning av innemiljön genom exkludering av 

återvändsgränder 

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma 

till en återvändsgränd (alt. om återvändsgränd finns , att den 

kompenseras med exempelvis en sittgrupp eller hylla med in-

tressanta föremål att ta del av i närheten, dock utan att block-

era eventuell branddörr)? 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med återvändsgränd menas att korridoren slutar med exempel-

vis en vägg, en stängd dörr eller ett fönster. Korridoren leder inte 

vidare utan personen behöver vända och gå tillbaka samma 

väg. Om lokalerna har återvändsgränd kompenseras detta med 

exempelvis en sittgrupp eller hylla med intressanta föremål att ta 

del av i närheten, dock utan att blockera eventuell branddörr. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B7 Stödjande utformning av innemiljön genom kontraster 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörr-

vred och bakgrunden 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att det finns tydliga kontraster mellan exempelvis leds-

tänger, dörrvred och bakgrunden?  

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena. De boen-

des egna lägenheter ska ej räknas med. 

Med kontraster menas en tydlig skillnad mellan exempelvis färger 

eller material. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 
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B7 Stödjande utformning av innemiljön genom kontraster 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B8 Stödjande utformning av innemiljön genom golvytor med sam-

manhängande färg 

Bakgrundsmått Stödjande utformning av innemiljön för den enskilde genom att 

golvytan är sammanhängande i färg 

Syfte Många äldre tillbringar en stor del av sin tillvaro inom äldrebo-

endet och utformningen av innemiljön är därför central för de 

som bor där. En väl genomtänkt miljö som är tydlig, lätt att tolka 

och förstå kan underlätta för personer med kognitiva och sen-

soriska funktionsnedsättningar, och har betydelse för deras väl-

befinnande. 

Referens Nordin, S., & Wijk, H. (2018) Vårdmiljöns betydelse Social medi-

cinsk Tidskrift, 94 (2), 156-166 

Nordin, S., Elf, M., McKee, K. & Wijk, H. (2015). Assessing the phys-

ical environment of older people’s residential care facilities: the 

development of the Swedish version of Sheffield Care Environ-

ment Assessment Matrix (S-SCEAM). BMC Geriatrics, 15(3). 

Nordin, S., McKee, K., Wijk, H. & Elf M. (2018). The association be-

tween the physical environment and the well-being of older 

people in residential care facilities: A multilevel analysis. Journal 

of Advanced Nursing 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Är enhetens innemiljö utformad så att den stödjer den enskilde 

genom att golvytan är sammanhängande i färg? 

Svarsalternativ: Ja/Nej  

Definitioner Med innemiljö menas de gemensamma utrymmena.  

Med sammanhängande menas golvytor utan skarpa över-

gångar mellan ljusa och mörka partier, vilket kan öka risken för 

fall. Här räknas även den enskildes egen bostad. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 

 
B9 Tillgång till vård – och omsorgspersonal 

Bakgrundsmått Antall omsorgspersonal per antalet bostäder 

Mätenhet Procent 

Syfte Det behövs vård- och omsorgspersonal för att tillgodose olika 

behov av vård och omsorg bland personerna i särskilt boende.  

Referens 2e § HSL och 3 kap 3a § SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 
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B9 Tillgång till vård – och omsorgspersonal 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal omsorgspersonal, med och utan adekvat utbildning 

vid enheten, vardagar och helgdagar enligt schema kl. 9.00 

under de två första veckorna i mars månad. 

Ange antal totalt antal bostäder vid enheten. 

Svarsalternativ: Antal. 

Definitioner Omsorgspersonal är den personal som utför vård- och omsorgs-

uppgifter inom socialtjänstens äldreomsorg, inklusive delege-

rade hälso- och sjukvårdsuppgifter t.ex. undersköterskor, vårdbi-

träden, äldrepedagoger eller silviasystrar. Inkludera även 

personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsom-

rådet som tjänstgör som omsorgspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Totalt antal omsorgspersonal  

Nämnare Totalt antal bostäder 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
B10 Tillgång till sjuksköterskor 

Bakgrundsmått Antal sjuksköterskor per antalet patienter 

Mätenhet Procent 

Syfte Det behövs vård- och omsorgspersonal för att tillgodose olika 

behov av vård och omsorg bland personerna i särskilt boende. 

Referens 2e § HSL och 3 kap 3a § SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar med omsorg om äldre (SOSF 2011:2) 

och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i social-

tjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen 

kan bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är 

ställda och hur respondenterna tolkat frågorna samt på data-

bearbetningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Ange tillgången till antal sjuksköterskor vid enheten, vardagar 

och helgdagar, enligt schema kl. 9.00, första veckan i mars.  

Ange antal personer som sjuksköterskorna har ansvar för inom 

och utanför boendet. 

Svarsalternativ: Antal. 

Definitioner Den planerade tillgången anges enligt schema kl. 09.00 varda-

gar och helgdagar.  Sjuksköterskan behöver inte ha varit till-

gänglig på plats. För sjuksköterskor anges det totala ansvarsom-

rådet, dvs.  även i förekommande fall ansvaret för personer 

med hemsjukvård i ordinärt boende med aktuella vårdplaner. 

Här inkluderas även de som sällan har insatser, då detta är per-

soner som kan komma att behöva sjuksköterskans bedömning 

och åtgärder. 
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B10 Tillgång till sjuksköterskor 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom särskilt boende som har besvarat enkätfrå-

gorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom särskilt boende 

Täljare Totalt antal sjuksköterskor  

Nämnare Totalt antal individer som sjuksköterskorna är ansvariga för 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  
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Förvaltningsområden  
 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska finns ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområ-

den, enligt 6 och 18 §§ lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Förvaltningsområdena presenteras nedan, och där har en-

skilda utökad rätt till exempelvis vård och omsorg på det egna språket. 

 

Samiska  

förvaltningsområden 

Förvaltningsområden 

för meänkieli Finska förvaltningsområden 

    

Arjeplog Gällivare Botkyrka Oxelösund 

Arvidsjaur Haparanda Borlänge Pajala  

Berg Kalix Borås Sandviken 

Dorotea Kiruna Degerfors  Sigtuna 

Gällivare Pajala Enköping Skinnskatteberg 

Härjedalen  Övertorneå Eskilstuna Smedjebacken 

Jokkmokk  Fagersta  Skövde 

Kiruna  Finspång Solna  

Krokom 
 

Gällivare Stockholm 

Lycksele 
 

Gävle Sundbyberg 

Malå 
 

Göteborg Sundsvall 

Sorsele 
 

Hallstahammar  Surahammar 

Storuman 
 

Haninge Södertälje  

Strömsund 
 

Haparanda Tierp 

Umeå 
 

Huddinge Trelleborg 

Vilhelmina  Hofors Trollhättan  

Åre  Håbo Trosa 

Älvdalen  Hällefors Uddevalla  

Östersund 
 

Kalix Umeå 

 
 

Karlskoga Upplands Väsby  

 
 

Kiruna Upplands-Bro  

 
 

Köping Uppsala  

 
 

Lindesberg Västerås 
  

Ludvika Älvkarleby  
  

Luleå Örebro 
  

Malmö Österåker  
  

Mariestad Östhammar  

  Motala  Övertorneå 

  Norrköping  
  

Norrtälje  
  

Nykvarn  

 Källa: http://minoritet.se/ 



 

Enhetsundersökningen 

om äldreomsorg och 

kommunal hälso- och 

sjukvård, 2019  
Resultat för Centrala hemtjänst, Lekeberg  

  

  



 

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-
ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella 
sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ-
das, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upp-
hovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätt-
en, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.  
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Rapportens innehåll 

Den här rapporten visar resultatet från Socialstyrelsens Enhetsundersök-

ning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019 för din 

hemtjänstverksamhet. Rapporten innehåller era resultat, tillsammans med 

uppgifterna för kommunen, länet och riket. Vi bifogar också en beskriv-

ning av indikatorer och bakgrundsmått där bland annat syftet med indika-

torerna och bakgrundsmåtten beskrivs, hur de är beräknade och vilka frå-

gor som använts från enkäten. Sist i rapporten finns information om vilka 

kommuner som ingår i de olika förvaltningsområdena för minoritetssprå-

ken.  

Indikatorerna är numrerade och indelade i olika kvalitetsområden. I 

undersökningen deltog 85 procent av landets hemtjänstverksamheter.  

Övrig information som rör undersökningen 
Socialstyrelsen publicerar också: 

• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen. 

• Dokument med övergripande resultat på nationell nivå, metodbilaga samt 

en indikatorförteckning.  

• Äldreguiden med ett urval av resultaten från Enhetsundersökningen och 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

 

Du hittar all ovanstående information på Socialstyrelsens webbplats, via 

Öppna jämförelser. Där finns också alla enkäter som använts i undersök-

ningen och information om hur du når denna rapport. 
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Så genomförde vi 

undersökningen 

Hela undersökningen består i år av två enkäter:  

• En enkät till hemtjänstenheter som utför insatser till personer 65 år och 

äldre i ordinärt boende. Två delenkäter kunde besvaras om enheten svarade 

att de utförde insatser inom hemsjukvård och/eller insatser i servicehus.  

• En enkät till permanenta särskilda boenden för insatser till personer 65 år 

och äldre.  

 

För femte året kunde hemtjänstverksamheter som utför insatser på service-

hus få besvara en hemtjänstenkät. Personer som bor på servicehus har oft-

ast beslut om särskilt boende, men kan få insatser av ett hemtjänstteam. På 

servicehuset finns tillgång till kommunal hälso- och sjukvård, eftersom det 

är en form av särskilt boende. Dessa enkäter inkluderade därför frågor om 

hälso- och sjukvård.  

Om verksamheten utför insatser i form av hemsjukvård i ordinärt boende 

kunde även en sådan del besvaras med frågor om hälso- och sjukvård. 

    Undersökningen riktade sig till landets hemtjänstverksamheter som utför 

insatser enligt 4 kap. 1 § och 4 kap. 2a § i socialtjänstlagen (2001:453) 

SoL, till personer 65 år och äldre i ordinärt boende, i några fall även i ser-

vicehus och till särskilda boenden som utför insatser enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 5 § SoL till personer 65 år och äldre. 

    Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för undersök-

ningen. Inför undersökningens genomförande fick Socialstyrelsen inform-

ation från dessa personer om aktuella namn på verksamheterna och upp-

giftslämnare. 

En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet i 

början på mars i år. Efter fem veckor stängdes enkäten och Socialstyrelsen 

sammanställde resultaten. Därefter fick samtliga uppgiftslämnare en åter-

koppling av resultaten mellan vecka 21 och 22, då fanns möjlighet att rätta 

eventuella fel och att besvara enkäten i sin helhet. Den 31 maj 2019 stäng-

des enkäten slutgiltigt. 

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för kvali-

tetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Social-

styrelsen.  

 

Kontakt: aldreundersokning@socialstyrelsen.se 

mailto:aldreundersokning@socialstyrelsen.se
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Resultat för er hemtjänst 

Uppgifter om enheterna 
 

Tre typer av insatser efterfrågades i undersökningen: 

• service 

• personlig omvårdnad 

• hemsjukvård 

 

 

 
Tabell 1. Uppgifter om er hemtjänstenhet 

  Er enhet 

Andel 

enheter, 

procent, 

kom-

munen 

Andel 

enheter, 

procent, 

länet 

Andel 

enheter, 

procent, 

riket 

 Regiform Offentlig  

  Enheter som drivs i offentlig regi 100 82 76 

Enheten har personal som talar 

 finska Nej 0 63 38 

 meänkieli Nej 0 0 4 

 samiska  Nej 0 0 2 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska, är ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområden 

(se sista avsnittet i denna rapport). Enligt socialtjänstlagen ska dessa kom-

muner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre männi-

skor. 
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Individanpassad vård och omsorg 

 
 

Tabell 2. Delaktighet och inflytande - kontaktperson och genomföran-

deplan 

Nr Indikator  

Andel perso-

ner, procent, er 

enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommunen 

Andel  

personer, 

procent, 

länet 

Andel  

perso-

ner,  

pro-

cent, 

riket 

1 
Personer med en namngiven fast 

personalkontakt 

100 100 91 86 

3 
Personer med aktuell genomföran-

deplan 

81 80 68 75 

4 

Personer med dokumentation om 

deras delaktighet i sin genomföran-

deplan 

För 

tidskrävande 

Publiceras 

ej 

Publiceras 

ej 

70 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Tabell 3. Individanpassad vård och omsorg – rutiner med anhöriga  

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

riket 

18 

Aktuell rutin för hur personalen sam-

arbetar med anhöriga till personer 

som får insatser vid enheten 

Nej 0 15 44 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika 

behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att 

vara delaktig.  
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Säker vård och omsorg 

 
 
 

Tabell 4. Säker vård och omsorg - rutiner 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enheter, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

Enheten har rutiner för hur hemtjänstpersonalen ska agera: 

12 

när den äldre personen, trots över-

enskommelse, inte öppnar dör-

ren/svarar på ringsignal  

Nej 0 49 69 

13 

när den äldre personen plötsligt 

uppvisar ett försämrat allmäntill-

stånd 

Nej 0 45 69 

14 
vid misstanke om att den äldre 

personen är undernärd eller felnärd 
Nej 0 43 62 

15 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde har utsatts för våld 

eller övergrepp av en anhörig/ 

närstående 

Nej 0 53 50 

16 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar läkemedel 

Nej 0 29 38 

17 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar alkohol eller andra 

beroendeframkallande medel (ej 

läkemedel) 

Nej 0 27 38 

Det finns rutiner för: 

10 

schemalagda möten med sjukskö-

terska eller annan hälso- och sjuk-

vårdspersonal i frågor som rör per-

soner med kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser 

Nej 0 40 61 

B1 

hur ofta de schemalagda mötena 

med sjuksköterska eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal sker, i 

frågor som rör personer med behov 

av kommunal hälso- och sjukvårds-

insatser 

Minst en 

gång i 

veckan 

Redovisas 

ej på 

kommun-

nivå 

Redovisas 

ej på  

länsnivå 

Redovisas 

ej på 

riksnivå 

11 

hur kontakter med hälso- och sjuk-

vårdspersonal på vård- eller hälso-

central kan gå till, i frågor som rör 

personer som landstingets primär-

vård har ansvaret för. Rutinerna 

omfattar samtliga personer vid 

enheten.  

Nej 0 32 58 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet 

ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.  
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Tabell 5. Säker vård och omsorg – rutiner för hur vårdplanering ska ske  

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

20 

Enheten har rutiner för hur vårdplanering 

ska genomföras i samverkan med olika 

aktörer, där det är dokumenterat i jour-

nalen hur den enskilde deltagit. 

Nej 0 20 60 

Rutinen beskriver hur samverkan ska vid vårdplanering ska ske tillsammans med den enskilde och:  

21 
den kommunala hälso- och sjukvårds-

personalen samt hemtjänstpersonalen 
Nej 0 24 60 

22 

den kommunala hälso- och sjukvårds-

personalen och hälso- och sjukvårdsper-

sonalen vid landstingets vårdcentral 

samt hemtjänstpersonalen 

Nej 0 24 55 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 6. Säker vård och omsorg – läkemedelsgenomgångar  

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

23 

Enheten har rutiner för fördjupade läke-

medelsgenomgångar där den enskildes 

delaktighet är dokumenterad i dennes 

journal 

Nej 0 33 39 

24 

Rutinen beskriver hur samverkan vid 

läkemedelsgenomgångar ska ske till-

sammans med den enskilde och läkare 

samt sjuksköterskan som ansvarar för den 

kommunala hälso- och sjukvården och 

där hemtjänstpersonalen  

Nej 0 31 34 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 
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Beskrivning av indikatorer och 

bakgrundsmått -

Hemtjänstverksamheter 

Nedan beskrivs de indikatorer och bakgrundsmått som tagits fram för hem-

tjänstverksamheter i Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommu-

nal hälso- och sjukvård 2019. För att underlätta läsarens orientering är 

varje indikator och bakgrundsmått numrerad. Samma numrering som an-

vänds i tabellerna i denna rapport, används också i Excelfilerna som finns 

på Socialstyrelsens webbplats.  

 
NR 1 Fast personalkontakt  

Indikator/mått Andel personer med namngiven fast personalkontakt  

Mätenhet Procent 

Syfte Den äldre personen ska ha en personal att vända sig till som kan 

erbjuda kontinuitet och likvärdig service och omsorg 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst, den 1 mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal som 

har en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskil-

des personliga omvårdnad och service, den 1 mars.  

Svarsalternativ: Antal  

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL. 

Här ingår också seniorboende eller trygghetsboende. 

Personer med en eller flera av följande former av insatser är inklu-

derade: service, personlig omvårdnad, ledsagning, avlösning av 

anhörig i hemmet, matdistribution, trygghetslarm samt boende-

stöd. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal individer som har en fast personalkontakt 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  
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NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Indikator/mått Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) genomfö-

randeplan   

Mätenhet Procent 

Syfte En genomförandeplan är en överenskommelse med den enskilde 

och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet är att 

skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och för 

uppföljningen av en beslutad insats. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande 

av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal med 

en aktuell genomförandeplan, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 4 

kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskri-

ver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den en-

skilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex må-

nader sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under de 

senaste sex månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i genomfö-

randeplanen eller journalen. 

En person kan ha flera genomförandeplaner. Här räknas antal 

personer som har minst en aktuell genomförandeplan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om 

hur personen deltagit vid upprättande eller förändring av sin ge-

nomförandeplan. 

Mätenhet Procent 

Syfte Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans 

med den enskilde. Det är viktigt att arbetet planeras, bedrivs mål-

inriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En gemensam 

planering ökar förutsägbarheten för den enskilde. Dokumentat-

ionen om hur den enskilde deltagit vid planeringen, visar att det 

förekommer ett ställningstagande till hur verksamheterna säkerstäl-

ler den enskildes delaktighet och planering av insatserna. Detta 

kan stärka den enskildes inflytande vilket jämnar ut maktbalansen 

mellan de aktörer som beslutar eller utför insatser och de personer 



ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

11 

 

NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

som får insatserna. 

Referens Socialtjänstlagen (2001:453) om hur insatser ska utformas 3 kap. 5 § 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande 

av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom Socialtjänst 

och psykiatri. En kartläggning av forskning och praktik. Socialstyrel-

sen 2012.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 mars.  

Av dessa, hur många har en plan med dokumentation om hur 

den enskilde har deltagit vid upprättande eller förändringen av 

planen? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Definitioner:  

Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 4 

kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

Det ska vara dokumenterat i genomförandeplanen hur den en-

skilde deltagit. En person kan ha flera genomförandeplaner, per-

soner med minst en aktuell genomförandeplan inkluderades. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumenterad delaktighet i sin genom-

förandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 10 Rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

Indikator/mått Enheten har rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som rör personer 

med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Regelbundet återkommande, schemalagda möten med sjukskö-

terskan ger hemtjänstpersonalen ett forum och en ordning för att 

ta upp frågor som är av betydelse för den enskildes hälsa, i före-

byggande syfte eller när omedelbara behov finns 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 10 Rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med kom-

munala hälso- och sjukvårdsinsatser?  

Svarsalternativ:  

Ja, rutiner finns  

Nej, det finns inga sådana rutiner  

Inte aktuellt, landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård i ordi-

närt boende (gäller kommunerna i Stockholms län, undantaget 

Norrtälje) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutiner? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Hälso- och sjukvårdsinsatser: kan vara enstaka eller varaktiga 

insatser (hemsjukvård).  

Rutinerna ska gälla för dem som är i behov av vård och omsorg, 

och där kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende.  

Schemalagda möten: innebär regelbundet återkommande mö-

ten som vanligtvis sker ansikte mot ansikte. Kontakter kan även ske 

via telefon eller på annat sätt. Mötena ska vara tillräckligt ofta 

förekommande för att hemtjänstpersonalen så långt det är möjligt 

ska kunna undvika behov av att ta kontakt med akut hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 11 Rutiner för hälso- och sjukvårdskontakter 

Indikator/mått Enheten har rutiner för kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal 

på vård- eller hälsocentral i frågor som rör personer med behov av 

landstingets primärvård. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Rutiner för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på 

vård- eller hälsocentral ska gå till, är ett sätt att säkra att den en-

skildes behov utöver dem som verksamhetens insatser avser att 

möta, kan tillgodoses. Kunskap om hur och med vem kontakt kan 

tas, kan förebygga en utveckling av ett allvarligare sjukdomstill-

stånd.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-
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NR 11 Rutiner för hälso- och sjukvårdskontakter 

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars rutiner för hur kontakter med hälso- och 

sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral kan gå till, i frågor för 

personer som har behov av landstingets primärvård?  

Svarsalternativ:  

Ja, rutiner finns som gäller för alla personer vid enheten 

Ja, rutiner finns som gäller för några personer vid enheten 

Nej, det finns inga sådana rutiner 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutiner? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Rutinerna ska gälla för dem som av hemtjänstpersonalen uppfatt-

tas vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser via landstingets 

primärvård. Rutinen ska beskriva hur och med vilken funktion kon-

takten kan ske. Kontakten sker i enlighet med den enskildes med-

givande. Rutiner kan finnas som gäller för några personer vid en-

heten, när de äldre personerna vid enheten anlitar olika vård- eller 

hälsocentraler som tillämpar olika rutiner.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 12 Rutiner för att den enskilde inte öppnar dörren  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

när den äldre personen, trots överenskommelse, inte öppnar dör-

ren eller svarar på ringsignal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera när den 

äldre personen, trots överenskommelse, inte öppnar dörren eller 

svarar på ringsignal. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 
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NR 12 Rutiner för att den enskilde inte öppnar dörren  

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 13 Rutiner för att förebygga försämrat allmäntillstånd 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

när den äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntill-

stånd 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera när den 

äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 
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NR 13 Rutiner för att förebygga försämrat allmäntillstånd 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 14 Rutiner för att förebygga undernäring 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om att den äldre personen är undernärd eller fel-

närd 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om att den äldre personen är undernärd eller felnärd? 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för 

våld eller övergrepp av en anhörig/närstående 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 
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NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld 

eller övergrepp av en anhörig/närstående. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Våld eller andra övergrepp kan utöver fysiskt våldsamhet och 

hårdhänthet vara aggressivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, 

miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller andra överträdelser 

i form av till exempel sexualbrott.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar läkemedel 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 
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NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av/ missbru-

kar läkemedel. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss 

substans för att uppnå förväntad effekt och att man får absti-

nensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar 

hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande 

problem fortsätter man att använda substansen.  

Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre symp-

tomen på till exempel smärta eller oro som den som är berörd vill 

få bort, utan personen känner sug efter själva läkemedlet och kan 

få abstinens utan det.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra beroen-

deframkallande medel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av eller missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande 

medel (ej läkemedel) 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 
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NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra beroen-

deframkallande medel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel 

(ej läkemedel) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss 

substans för att uppnå förväntad effekt och att man får absti-

nensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar 

hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande 

problem fortsätter man att använda substansen. 

Med andra beroendeframkallande medel avses här följande 

narkotiska preparat: cannabis (hasch, marijuana), centralstimulan-

tia (amfetamin, kokain m.fl.) hallucinogener (ecstacy, meskalin, 

GHB m.fl.).  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska samar-

beta anhöriga till personer som får insatser vid enheten 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Anhöriga spelar i regel en mycket viktig roll för den enskilde och 

kan bidra med viktigt information om den enskildes olika behov av 

vård och omsorg. Anhöriga är i många fall en viktig samarbets-

partner för personalen, vilket kan underlätta deras möjlighet att 

göra ett bra arbete för att tillgodose den enskildes behov. 

Referens Socialstyrelsens vägledning ”Stöd till anhöriga – vägledning till 

kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”, s. 11 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 
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NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur personalen kan samarbeta med anhöriga till personer som får 

insatser vid enheten?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden 12 månader följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 12 

månader.  

Definitioner Rutinerna beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur 

en aktivitet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner 

eller gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Rutinen ska vara aktuell dvs. har antingen upprättats, följts upp 

och vid behov reviderats inom de senaste 12 månaderna.  

Ledningsnivå avser den nivå inom organisationen som har mandat 

att besluta om rutiner. 

Här används begreppen anhörig och närstående på samma sätt 

som i regeringens proposition Stöd till personer som vårdar eller 

stödjer närstående (Prop. 2008/09:82 s. 11 och 12). Enligt proposit-

ionen avses med närstående den person som tar emot omsorg, 

vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller vård benämns 

anhörig eller annan person. Annan person är i det här samman-

hanget någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller 

granne. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och 

sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika 

aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 
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NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska vara dokumenterat i den enskildes 

journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

senaste 12 månaderna. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 21 Rutiner för samverkan vid vårdplanering inom kommunen 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns som beskriver hur samverkan vid vårdplane-

ring ska ske tillsammans med den enskilde, den kommunala hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 
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NR 21 Rutiner för samverkan vid vårdplanering inom kommunen 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske tillsam-

mans med den enskilde, den kommunala hälso- och sjukvårdsper-

sonalen samt hemtjänstpersonalen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

som har besvarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur samverkan vid vårdplanering ska ske 

tillsammans med den enskilde, ansvarig läkare/hälso- och sjuk-

vårdspersonal vid landstingets vårdcentral och kommunala hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 
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NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske tillsam-

mans med den enskilde, ansvarig läkare och den kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

  
NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för fördjupade läkemedelsgenom-

gångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där den 

enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade problem. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Den enskildes deltagande är viktigt eftersom 

det kan minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem 

hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars, tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska dokumenteras i den enskildes journal 
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NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

hur den enskilde varit delaktig vid läkemedelsgenomgången? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som 

efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkeme-

delsrelaterande problem eller där misstankar om förekomst av 

sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa upp, uppda-

tera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsge-

nomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur fördjupade läkemedelsge-

nomgångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer. Den 

beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska ske 

tillsammans med den enskilde och läkaren, ansvarig sjuksköterska 

vid äldreboendet samt boendets omsorgspersonal. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade problem. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Den enskildes deltagande är viktigt eftersom 

det kan minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem 

hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen en beskrivning av hur samverkan vid läkeme-

delsgenomgångar ska ske tillsammans med den enskilde och 

läkaren samt sjuksköterskan som ansvarar för äldreboendet och 

omsorgspersonalen? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 
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NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som 

efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkeme-

delsrelaterande problem eller där misstankar om förekomst av 

sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa upp, uppda-

tera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsge-

nomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

 

 
B1 Intervall för schemalagda möten med sjuksköterska 

Bakgrundsmått Beskrivning av hur ofta de schemalagda mötena med sjukskö-

terska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal sker, i frågor som 

rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser 

Syfte Regelbundet återkommande, schemalagda möten med sjukskö-

terskan ger hemtjänstpersonalen ett forum och en ordning för att 

ta upp frågor som är av betydelse för den enskildes hälsa, i före-

byggande syfte eller när omedelbara behov finns. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med 

behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser 

Svarsalternativ:  

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Mer sällan än en gång i månaden 

Definitioner Hälso- och sjukvårdsinsatser: kan vara enstaka eller varaktiga 

insatser (hemsjukvård).  

Rutinerna ska gälla för dem som är i behov av vård och omsorg, 

och där kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende.  

Schemalagda möten innebär regelbundet återkommande möten 

som vanligtvis sker ansikte mot ansikte. Kontakter kan även ske via 

telefon eller på annat sätt. Mötena ska vara tillräckligt ofta före-

kommande för att hemtjänstpersonalen så långt det är möjligt ska 

kunna undvika behov av att ta kontakt med akut hälso- och sjuk-

vårdspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 
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B1 Intervall för schemalagda möten med sjuksköterska 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 
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Förvaltningsområden 
 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska finns ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområ-

den, enligt 6 och 18 §§ lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Förvaltningsområdena presenteras nedan, och där har en-

skilda utökad rätt till exempelvis vård och omsorg på det egna språket. 

 

Samiska  

förvaltningsområden 

Förvaltningsområden 

för meänkieli Finska förvaltningsområden 

    

Arjeplog Gällivare Botkyrka Oxelösund 

Arvidsjaur Haparanda Borlänge Pajala  

Berg Kalix Borås Sandviken 

Dorotea Kiruna Degerfors  Sigtuna 

Gällivare Pajala Enköping Skinnskatteberg 

Härjedalen  Övertorneå Eskilstuna Smedjebacken 

Jokkmokk  Fagersta  Skövde 

Kiruna  Finspång Solna  

Krokom 
 

Gällivare Stockholm 

Lycksele 
 

Gävle Sundbyberg 

Malå 
 

Göteborg Sundsvall 

Sorsele 
 

Hallstahammar  Surahammar 

Storuman 
 

Haninge Södertälje  

Strömsund 
 

Haparanda Tierp 

Umeå 
 

Huddinge Trelleborg 

Vilhelmina  Hofors Trollhättan  

Åre  Håbo Trosa 
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Enhetsundersökningen 

om äldreomsorg och 

kommunal hälso- och 

sjukvård, 2019  
Resultat för Centrala hemtjänst, Lekeberg  

  

  



 

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbild-
ningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella 
sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ-
das, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upp-
hovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätt-
en, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.  
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Rapportens innehåll 

Den här rapporten visar resultatet från Socialstyrelsens Enhetsundersök-

ning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019 för din 

hemtjänstverksamhet. Rapporten innehåller era resultat, tillsammans med 

uppgifterna för kommunen, länet och riket. Vi bifogar också en beskriv-

ning av indikatorer och bakgrundsmått där bland annat syftet med indika-

torerna och bakgrundsmåtten beskrivs, hur de är beräknade och vilka frå-

gor som använts från enkäten. Sist i rapporten finns information om vilka 

kommuner som ingår i de olika förvaltningsområdena för minoritetssprå-

ken.  

Indikatorerna är numrerade och indelade i olika kvalitetsområden. I 

undersökningen deltog 85 procent av landets hemtjänstverksamheter.  

Övrig information som rör undersökningen 
Socialstyrelsen publicerar också: 

• Excelfiler med samtliga resultat från undersökningen. 

• Dokument med övergripande resultat på nationell nivå, metodbilaga samt 

en indikatorförteckning.  

• Äldreguiden med ett urval av resultaten från Enhetsundersökningen och 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

 

Du hittar all ovanstående information på Socialstyrelsens webbplats, via 

Öppna jämförelser. Där finns också alla enkäter som använts i undersök-

ningen och information om hur du når denna rapport. 
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Så genomförde vi 

undersökningen 

Hela undersökningen består i år av två enkäter:  

• En enkät till hemtjänstenheter som utför insatser till personer 65 år och 

äldre i ordinärt boende. Två delenkäter kunde besvaras om enheten svarade 

att de utförde insatser inom hemsjukvård och/eller insatser i servicehus.  

• En enkät till permanenta särskilda boenden för insatser till personer 65 år 

och äldre.  

 

För femte året kunde hemtjänstverksamheter som utför insatser på service-

hus få besvara en hemtjänstenkät. Personer som bor på servicehus har oft-

ast beslut om särskilt boende, men kan få insatser av ett hemtjänstteam. På 

servicehuset finns tillgång till kommunal hälso- och sjukvård, eftersom det 

är en form av särskilt boende. Dessa enkäter inkluderade därför frågor om 

hälso- och sjukvård.  

Om verksamheten utför insatser i form av hemsjukvård i ordinärt boende 

kunde även en sådan del besvaras med frågor om hälso- och sjukvård. 

    Undersökningen riktade sig till landets hemtjänstverksamheter som utför 

insatser enligt 4 kap. 1 § och 4 kap. 2a § i socialtjänstlagen (2001:453) 

SoL, till personer 65 år och äldre i ordinärt boende, i några fall även i ser-

vicehus och till särskilda boenden som utför insatser enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 5 § SoL till personer 65 år och äldre. 

    Varje kommun har utsett en eller flera kontaktpersoner för undersök-

ningen. Inför undersökningens genomförande fick Socialstyrelsen inform-

ation från dessa personer om aktuella namn på verksamheterna och upp-

giftslämnare. 

En elektronisk enkät skickades till uppgiftslämnare på respektive enhet i 

början på mars i år. Efter fem veckor stängdes enkäten och Socialstyrelsen 

sammanställde resultaten. Därefter fick samtliga uppgiftslämnare en åter-

koppling av resultaten mellan vecka 21 och 22, då fanns möjlighet att rätta 

eventuella fel och att besvara enkäten i sin helhet. Den 31 maj 2019 stäng-

des enkäten slutgiltigt. 

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data. Institutet för kvali-

tetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Social-

styrelsen.  

 

Kontakt: aldreundersokning@socialstyrelsen.se 

mailto:aldreundersokning@socialstyrelsen.se


ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

5 

 

Resultat för er hemtjänst 

Uppgifter om enheterna 
 

Tre typer av insatser efterfrågades i undersökningen: 

• service 

• personlig omvårdnad 

• hemsjukvård 

 

 

 
Tabell 1. Uppgifter om er hemtjänstenhet 

  Er enhet 

Andel 

enheter, 

procent, 

kom-

munen 

Andel 

enheter, 

procent, 

länet 

Andel 

enheter, 

procent, 

riket 

 Regiform Offentlig  

  Enheter som drivs i offentlig regi 100 82 76 

Enheten har personal som talar 

 finska Nej 0 63 38 

 meänkieli Nej 0 0 4 

 samiska  Nej 0 0 2 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska, är ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområden 

(se sista avsnittet i denna rapport). Enligt socialtjänstlagen ska dessa kom-

muner verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre männi-

skor. 
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Individanpassad vård och omsorg 

 
 

Tabell 2. Delaktighet och inflytande - kontaktperson och genomföran-

deplan 

Nr Indikator  

Andel perso-

ner, procent, er 

enhet 

Andel  

personer, 

procent, 

kommunen 

Andel  

personer, 

procent, 

länet 

Andel  

perso-

ner,  

pro-

cent, 

riket 

1 
Personer med en namngiven fast 

personalkontakt 

100 100 91 86 

3 
Personer med aktuell genomföran-

deplan 

81 80 68 75 

4 

Personer med dokumentation om 

deras delaktighet i sin genomföran-

deplan 

För 

tidskrävande 

Publiceras 

ej 

Publiceras 

ej 

70 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

Tabell 3. Individanpassad vård och omsorg – rutiner med anhöriga  

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

riket 

18 

Aktuell rutin för hur personalen sam-

arbetar med anhöriga till personer 

som får insatser vid enheten 

Nej 0 15 44 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika 

behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att 

vara delaktig.  



ENHETSUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, 2019 

SOCIALSTYRELSEN 

7 

 

Säker vård och omsorg 

 
 
 

Tabell 4. Säker vård och omsorg - rutiner 

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enheter, 

procent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

Enheten har rutiner för hur hemtjänstpersonalen ska agera: 

12 

när den äldre personen, trots över-

enskommelse, inte öppnar dör-

ren/svarar på ringsignal  

Nej 0 49 69 

13 

när den äldre personen plötsligt 

uppvisar ett försämrat allmäntill-

stånd 

Nej 0 45 69 

14 
vid misstanke om att den äldre 

personen är undernärd eller felnärd 
Nej 0 43 62 

15 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde har utsatts för våld 

eller övergrepp av en anhörig/ 

närstående 

Nej 0 53 50 

16 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar läkemedel 

Nej 0 29 38 

17 

vid misstanke om eller upptäckt av 

att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar alkohol eller andra 

beroendeframkallande medel (ej 

läkemedel) 

Nej 0 27 38 

Det finns rutiner för: 

10 

schemalagda möten med sjukskö-

terska eller annan hälso- och sjuk-

vårdspersonal i frågor som rör per-

soner med kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser 

Nej 0 40 61 

B1 

hur ofta de schemalagda mötena 

med sjuksköterska eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal sker, i 

frågor som rör personer med behov 

av kommunal hälso- och sjukvårds-

insatser 

Minst en 

gång i 

veckan 

Redovisas 

ej på 

kommun-

nivå 

Redovisas 

ej på  

länsnivå 

Redovisas 

ej på 

riksnivå 

11 

hur kontakter med hälso- och sjuk-

vårdspersonal på vård- eller hälso-

central kan gå till, i frågor som rör 

personer som landstingets primär-

vård har ansvaret för. Rutinerna 

omfattar samtliga personer vid 

enheten.  

Nej 0 32 58 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

  

Vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet 

ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet.  
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Tabell 5. Säker vård och omsorg – rutiner för hur vårdplanering ska ske  

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

20 

Enheten har rutiner för hur vårdplanering 

ska genomföras i samverkan med olika 

aktörer, där det är dokumenterat i jour-

nalen hur den enskilde deltagit. 

Nej 0 20 60 

Rutinen beskriver hur samverkan ska vid vårdplanering ska ske tillsammans med den enskilde och:  

21 
den kommunala hälso- och sjukvårds-

personalen samt hemtjänstpersonalen 
Nej 0 24 60 

22 

den kommunala hälso- och sjukvårds-

personalen och hälso- och sjukvårdsper-

sonalen vid landstingets vårdcentral 

samt hemtjänstpersonalen 

Nej 0 24 55 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 

 

Tabell 6. Säker vård och omsorg – läkemedelsgenomgångar  

 

Nr Indikator  Er enhet 

Andel  

enheter, 

procent, 

kommunen 

Andel  

enhet-

er, 

pro-

cent, 

länet 

Andel  

enheter, 

procent, 

riket 

23 

Enheten har rutiner för fördjupade läke-

medelsgenomgångar där den enskildes 

delaktighet är dokumenterad i dennes 

journal 

Nej 0 33 39 

24 

Rutinen beskriver hur samverkan vid 

läkemedelsgenomgångar ska ske till-

sammans med den enskilde och läkare 

samt sjuksköterskan som ansvarar för den 

kommunala hälso- och sjukvården och 

där hemtjänstpersonalen  

Nej 0 31 34 

Källa: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2019, Socialstyrelsen. 
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Beskrivning av indikatorer och 

bakgrundsmått -

Hemtjänstverksamheter 

Nedan beskrivs de indikatorer och bakgrundsmått som tagits fram för hem-

tjänstverksamheter i Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommu-

nal hälso- och sjukvård 2019. För att underlätta läsarens orientering är 

varje indikator och bakgrundsmått numrerad. Samma numrering som an-

vänds i tabellerna i denna rapport, används också i Excelfilerna som finns 

på Socialstyrelsens webbplats.  

 
NR 1 Fast personalkontakt  

Indikator/mått Andel personer med namngiven fast personalkontakt  

Mätenhet Procent 

Syfte Den äldre personen ska ha en personal att vända sig till som kan 

erbjuda kontinuitet och likvärdig service och omsorg 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst, den 1 mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal som 

har en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskil-

des personliga omvårdnad och service, den 1 mars.  

Svarsalternativ: Antal  

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL. 

Här ingår också seniorboende eller trygghetsboende. 

Personer med en eller flera av följande former av insatser är inklu-

derade: service, personlig omvårdnad, ledsagning, avlösning av 

anhörig i hemmet, matdistribution, trygghetslarm samt boende-

stöd. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal individer som har en fast personalkontakt 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  
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NR 3 Aktuell genomförandeplan  

Indikator/mått Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) genomfö-

randeplan   

Mätenhet Procent 

Syfte En genomförandeplan är en överenskommelse med den enskilde 

och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet är att 

skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och för 

uppföljningen av en beslutad insats. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande 

av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 mars. 

Av antalet personer 65 år och äldre vid enheten, ange antal med 

en aktuell genomförandeplan, den 1 mars. 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 4 

kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskri-

ver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den en-

skilde. Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex må-

nader sedan eller följts upp/uppdaterats av utföraren under de 

senaste sex månaderna. Uppföljningen ska ha noterats i genomfö-

randeplanen eller journalen. 

En person kan ha flera genomförandeplaner. Här räknas antal 

personer som har minst en aktuell genomförandeplan. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en aktuell genomförandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

Indikator/mått Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om 

hur personen deltagit vid upprättande eller förändring av sin ge-

nomförandeplan. 

Mätenhet Procent 

Syfte Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans 

med den enskilde. Det är viktigt att arbetet planeras, bedrivs mål-

inriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En gemensam 

planering ökar förutsägbarheten för den enskilde. Dokumentat-

ionen om hur den enskilde deltagit vid planeringen, visar att det 

förekommer ett ställningstagande till hur verksamheterna säkerstäl-

ler den enskildes delaktighet och planering av insatserna. Detta 

kan stärka den enskildes inflytande vilket jämnar ut maktbalansen 

mellan de aktörer som beslutar eller utför insatser och de personer 
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NR 4 Delaktighet i sin genomförandeplan 

som får insatserna. 

Referens Socialtjänstlagen (2001:453) om hur insatser ska utformas 3 kap. 5 § 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om 

dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande 

av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom Socialtjänst 

och psykiatri. En kartläggning av forskning och praktik. Socialstyrel-

sen 2012.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Process 

Kvalitetsdimension Individanpassad 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Ange antal personer 65 år och äldre vid enheten med verkställda 

beslut om hemtjänst/permanent särskilt boende, den 1 mars.  

Av dessa, hur många har en plan med dokumentation om hur 

den enskilde har deltagit vid upprättande eller förändringen av 

planen? 

Svarsalternativ: Antal 

Definitioner Definitioner:  

Här avses personer 65 år och äldre med verkställda beslut om 

hemtjänst enligt 4 kap. 1 och 2a § SoL och särskilt boende enligt 4 

kap. 1 § SoL och 5 kap. 5 SoL. 

Det ska vara dokumenterat i genomförandeplanen hur den en-

skilde deltagit. En person kan ha flera genomförandeplaner, per-

soner med minst en aktuell genomförandeplan inkluderades. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal individer som har en dokumenterad delaktighet i sin genom-

förandeplan 

Nämnare Totalt antal individer som finns inom verksamheten 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 10 Rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

Indikator/mått Enheten har rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

eller annan hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som rör personer 

med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Regelbundet återkommande, schemalagda möten med sjukskö-

terskan ger hemtjänstpersonalen ett forum och en ordning för att 

ta upp frågor som är av betydelse för den enskildes hälsa, i före-

byggande syfte eller när omedelbara behov finns 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 
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NR 10 Rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med kom-

munala hälso- och sjukvårdsinsatser?  

Svarsalternativ:  

Ja, rutiner finns  

Nej, det finns inga sådana rutiner  

Inte aktuellt, landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård i ordi-

närt boende (gäller kommunerna i Stockholms län, undantaget 

Norrtälje) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutiner? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Hälso- och sjukvårdsinsatser: kan vara enstaka eller varaktiga 

insatser (hemsjukvård).  

Rutinerna ska gälla för dem som är i behov av vård och omsorg, 

och där kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende.  

Schemalagda möten: innebär regelbundet återkommande mö-

ten som vanligtvis sker ansikte mot ansikte. Kontakter kan även ske 

via telefon eller på annat sätt. Mötena ska vara tillräckligt ofta 

förekommande för att hemtjänstpersonalen så långt det är möjligt 

ska kunna undvika behov av att ta kontakt med akut hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 11 Rutiner för hälso- och sjukvårdskontakter 

Indikator/mått Enheten har rutiner för kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal 

på vård- eller hälsocentral i frågor som rör personer med behov av 

landstingets primärvård. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Rutiner för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på 

vård- eller hälsocentral ska gå till, är ett sätt att säkra att den en-

skildes behov utöver dem som verksamhetens insatser avser att 

möta, kan tillgodoses. Kunskap om hur och med vem kontakt kan 

tas, kan förebygga en utveckling av ett allvarligare sjukdomstill-

stånd.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-
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NR 11 Rutiner för hälso- och sjukvårdskontakter 

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars rutiner för hur kontakter med hälso- och 

sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral kan gå till, i frågor för 

personer som har behov av landstingets primärvård?  

Svarsalternativ:  

Ja, rutiner finns som gäller för alla personer vid enheten 

Ja, rutiner finns som gäller för några personer vid enheten 

Nej, det finns inga sådana rutiner 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutiner? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades nyligen 

dvs. inom 12 månader. 

Definitioner Rutinerna ska gälla för dem som av hemtjänstpersonalen uppfatt-

tas vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser via landstingets 

primärvård. Rutinen ska beskriva hur och med vilken funktion kon-

takten kan ske. Kontakten sker i enlighet med den enskildes med-

givande. Rutiner kan finnas som gäller för några personer vid en-

heten, när de äldre personerna vid enheten anlitar olika vård- eller 

hälsocentraler som tillämpar olika rutiner.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 12 Rutiner för att den enskilde inte öppnar dörren  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

när den äldre personen, trots överenskommelse, inte öppnar dör-

ren eller svarar på ringsignal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera när den 

äldre personen, trots överenskommelse, inte öppnar dörren eller 

svarar på ringsignal. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 
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NR 12 Rutiner för att den enskilde inte öppnar dörren  

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 13 Rutiner för att förebygga försämrat allmäntillstånd 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

när den äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntill-

stånd 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera när den 

äldre personen plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 
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NR 13 Rutiner för att förebygga försämrat allmäntillstånd 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 14 Rutiner för att förebygga undernäring 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om att den äldre personen är undernärd eller fel-

närd 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Hemtjänstpersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande.  

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om att den äldre personen är undernärd eller felnärd? 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för 

våld eller övergrepp av en anhörig/närstående 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 
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NR 15 Rutiner för att förebygga våld eller övergrepp  

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om eller upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld 

eller övergrepp av en anhörig/närstående. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Våld eller andra övergrepp kan utöver fysiskt våldsamhet och 

hårdhänthet vara aggressivt eller hotfullt tilltal, respektlöst tilltal, 

miner, blickar, brist på respekt för privatliv eller andra överträdelser 

i form av till exempel sexualbrott.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av 

eller missbrukar läkemedel 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 
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NR 16 Rutiner för att förebygga missbruk av läkemedel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke eller upptäckt av att den enskilde är beroende av/ missbru-

kar läkemedel. 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss 

substans för att uppnå förväntad effekt och att man får absti-

nensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar 

hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande 

problem fortsätter man att använda substansen.  

Vid beroende eller missbruk av läkemedel är det inte längre symp-

tomen på till exempel smärta eller oro som den som är berörd vill 

få bort, utan personen känner sug efter själva läkemedlet och kan 

få abstinens utan det.  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra beroen-

deframkallande medel 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska agera 

vid misstanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av eller missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande 

medel (ej läkemedel) 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Genom tidig upptäckt av ett behov hos den enskilde och därefter 

åtgärd, är det möjligt att förebygga ohälsa. Skriftliga rutiner för hur 

personalen ska fråga och agera vid indikation på ohälsa kan vara 

ett stöd för personalen att agera, helst innan de som berörs har 

tagit allvarlig skada.  Omsorgspersonalen har en viktig roll i detta 

sammanhang och är ofta den personalgrupp som först kan obser-

vera tecken på att allt inte står rätt till och agera riskförebyg-

gande. 
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NR 17 Rutiner för att förebygga missbruk av alkohol eller andra beroen-

deframkallande medel 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har enheten den 1 mars skriftliga och på ledningsnivå beslutade 

rutiner som beskriver hur omsorgspersonalen ska agera vid miss-

tanke om eller upptäckt av att den enskilde är beroende 

av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel 

(ej läkemedel) 

Har ni någon gång under perioden (12 månader) följt upp rutinen. 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Definitioner Beroende innebär att man har behov av allt större dos av en viss 

substans för att uppnå förväntad effekt och att man får absti-

nensbesvär när man upphör att använda substansen.  

Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar 

hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande 

problem fortsätter man att använda substansen. 

Med andra beroendeframkallande medel avses här följande 

narkotiska preparat: cannabis (hasch, marijuana), centralstimulan-

tia (amfetamin, kokain m.fl.) hallucinogener (ecstacy, meskalin, 

GHB m.fl.).  

Rutiner innebär att personalen vet vem eller vilka personer som 

kontaktas när det finns behov av eller stöd för ställningstagande till 

lämplig åtgärd. Det kan handla om kontakt med enhetschefen, 

ansvarig biståndshandläggare eller sjuksköterska. Rutinerna beskri-

ver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner eller gemen-

samma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram för sina 

verksamheter. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur omsorgspersonalen ska samar-

beta anhöriga till personer som får insatser vid enheten 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Anhöriga spelar i regel en mycket viktig roll för den enskilde och 

kan bidra med viktigt information om den enskildes olika behov av 

vård och omsorg. Anhöriga är i många fall en viktig samarbets-

partner för personalen, vilket kan underlätta deras möjlighet att 

göra ett bra arbete för att tillgodose den enskildes behov. 

Referens Socialstyrelsens vägledning ”Stöd till anhöriga – vägledning till 

kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”, s. 11 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 
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NR 18 Rutiner för samarbete med anhöriga 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur personalen kan samarbeta med anhöriga till personer som får 

insatser vid enheten?  

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni någon gång under perioden 12 månader följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, då rutinen upprättades inom 12 

månader.  

Definitioner Rutinerna beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur 

en aktivitet ska genomföras. Här avses egna lokala skriftliga rutiner 

eller gemensamma skriftliga rutiner som kommunen har tagit fram 

för sina verksamheter. 

Rutinen ska vara aktuell dvs. har antingen upprättats, följts upp 

och vid behov reviderats inom de senaste 12 månaderna.  

Ledningsnivå avser den nivå inom organisationen som har mandat 

att besluta om rutiner. 

Här används begreppen anhörig och närstående på samma sätt 

som i regeringens proposition Stöd till personer som vårdar eller 

stödjer närstående (Prop. 2008/09:82 s. 11 och 12). Enligt proposit-

ionen avses med närstående den person som tar emot omsorg, 

vård och stöd. Den som ger omsorg, stöd eller vård benämns 

anhörig eller annan person. Annan person är i det här samman-

hanget någon utanför familjekretsen, till exempel en vän eller 

granne. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och 

sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med olika 

aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 
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NR 20 Rutiner för delaktighet vid vårdplanering 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska vara dokumenterat i den enskildes 

journal hur den enskilde varit delaktig vid vårdplaneringen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

senaste 12 månaderna. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 21 Rutiner för samverkan vid vårdplanering inom kommunen 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns som beskriver hur samverkan vid vårdplane-

ring ska ske tillsammans med den enskilde, den kommunala hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 
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NR 21 Rutiner för samverkan vid vårdplanering inom kommunen 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske tillsam-

mans med den enskilde, den kommunala hälso- och sjukvårdsper-

sonalen samt hemtjänstpersonalen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

som har besvarat enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård  

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

Indikator/mått Aktuella rutiner finns för hur samverkan vid vårdplanering ska ske 

tillsammans med den enskilde, ansvarig läkare/hälso- och sjuk-

vårdspersonal vid landstingets vårdcentral och kommunala hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte En vårdplan upprättas för planering och genomförande av den 

äldres vård. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och för uppföljningen av de olika insatserna. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Dokumentationen om hur den enskilde delta-

git vid planeringen, visar att det förekommer ett ställningstagande 

till hur verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och 

planering av insatserna. 

Referens Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2007:10).  

3 kap. 5 § SOL (2001:453). 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för 
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NR 22 Rutiner för samverkan vid vårdplanering 

hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) 

ska genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Beskriver rutinen hur samverkan vid vårdplanering ska ske tillsam-

mans med den enskilde, ansvarig läkare och den kommunala 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt enhetens omsorgspersonal? 

Svarsalternativ: Ja/Nej 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Vårdplaneringen dokumenteras i en plan för den enskildes vård 

som beskriver hur olika insatser ska genomföras, när de ska följas 

upp och utvärderas. Här inkluderas även den plan som beskrivs i 

SOSFS 2007:10 om samordning av insatser för habilitering och re-

habilitering.  

Rutinen avser beskriva hur samverkan ska ske i ett övergripande 

gemensamt handlande på ett organisatoriskt plan för ett visst 

syfte.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

  
NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för fördjupade läkemedelsgenom-

gångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer, där den 

enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade problem. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Den enskildes deltagande är viktigt eftersom 

det kan minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem 

hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars, tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen att det ska dokumenteras i den enskildes journal 
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NR 23 Rutiner för delaktighet vid läkemedelsgenomgång 

hur den enskilde varit delaktig vid läkemedelsgenomgången? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 

inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som 

efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkeme-

delsrelaterande problem eller där misstankar om förekomst av 

sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa upp, uppda-

tera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsge-

nomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna. 

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 
NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

Indikator/mått Enheten har aktuella rutiner för hur fördjupade läkemedelsge-

nomgångar ska genomföras i samverkan med olika aktörer. Den 

beskriver hur samverkan vid läkemedelsgenomgångar ska ske 

tillsammans med den enskilde och läkaren, ansvarig sjuksköterska 

vid äldreboendet samt boendets omsorgspersonal. 

Mätenhet Procent när indikatorn aggregeras till storstads-, läns- och riksnivå. 

Syfte Målet för en läkemedelsgenomgång är en kvalitetssäkrad läke-

medelsbehandling, för att uppnå en ändamålsenlig och säker 

läkemedelsbehandling och lösa läkemedelsrelaterade problem. 

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i sam-

råd med patienten. Den enskildes deltagande är viktigt eftersom 

det kan minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem 

hos den enskilde.   

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). 

Vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade 

fem eller fler läkemedel, Socialstyrelsen, 2013. 

Riktning Ett högt värde är önskvärt 

Typ av indikator Struktur 

Kvalitetsdimension Säker vård och omsorg 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Indikatorn bygger på följande enkätfrågor:  

Har ni den 1 mars tillgång till skriftliga och på ledningsnivå beslu-

tade rutiner för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska 

genomföras i samverkan med olika aktörer?  

Innehåller rutinen en beskrivning av hur samverkan vid läkeme-

delsgenomgångar ska ske tillsammans med den enskilde och 

läkaren samt sjuksköterskan som ansvarar för äldreboendet och 

omsorgspersonalen? 

Har ni under perioden (12 månader) följt upp rutinen? 

Svarsalternativ: Ja/Nej/Ej aktuellt, rutinen upprättades nyligen dvs. 
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NR 24 Rutiner för samverkan vid läkemedelsgenomgång 

inom 12 månader. 

Definitioner Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till personer som 

efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkeme-

delsrelaterande problem eller där misstankar om förekomst av 

sådana problem finns. Läkaren ansvarar för att följa upp, uppda-

tera och ompröva målen för behandlingen som läkemedelsge-

nomgången resulterade i.  

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård på delegation 

samt insatser i servicehus och särskilt boende som har besvarat 

enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst som utför hemsjukvård 

eller som utför insatser på servicehus och verksamheter inom sär-

skilt boende 

Täljare Antal enheter som har uppnått indikatorn 

Nämnare Alla enheter som har besvarat enkätfrågan 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter, stadsdelar, kommuner, storstäder, län och riket  

 

 

 
B1 Intervall för schemalagda möten med sjuksköterska 

Bakgrundsmått Beskrivning av hur ofta de schemalagda mötena med sjukskö-

terska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal sker, i frågor som 

rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser 

Syfte Regelbundet återkommande, schemalagda möten med sjukskö-

terskan ger hemtjänstpersonalen ett forum och en ordning för att 

ta upp frågor som är av betydelse för den enskildes hälsa, i före-

byggande syfte eller när omedelbara behov finns. 

Referens Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Datakälla Enkät: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Datakällans status Årsbaserad enkät med specifikt mätdatum 

Felkällor I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå. Felen kan 

bl.a. bero på mätinstrumentets utformning, hur frågorna är ställda 

och hur respondenterna tolkat frågorna samt på databearbet-

ningen.  

Teknisk beskrivning Bakgrundsmåttet bygger på följande enkätfrågor:  

Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med 

behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser 

Svarsalternativ:  

Minst en gång i veckan 

Minst en gång i månaden 

Mer sällan än en gång i månaden 

Definitioner Hälso- och sjukvårdsinsatser: kan vara enstaka eller varaktiga 

insatser (hemsjukvård).  

Rutinerna ska gälla för dem som är i behov av vård och omsorg, 

och där kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende.  

Schemalagda möten innebär regelbundet återkommande möten 

som vanligtvis sker ansikte mot ansikte. Kontakter kan även ske via 

telefon eller på annat sätt. Mötena ska vara tillräckligt ofta före-

kommande för att hemtjänstpersonalen så långt det är möjligt ska 

kunna undvika behov av att ta kontakt med akut hälso- och sjuk-

vårdspersonal. 

Mät- eller rampopu-

lation 

Alla enheter inom hemtjänst som har besvarat enkätfrågorna.  

Målpopulation Alla Sveriges verksamheter inom hemtjänst 
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B1 Intervall för schemalagda möten med sjuksköterska 

Om redovisningsni-

våer och fördel-

ningar 

Enheter 
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Förvaltningsområden 
 

Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, ro-

mani chib och samiska. För finska, meänkieli (tornedalsfinska) och sa-

miska finns ett antal kommuner utsedda som särskilda förvaltningsområ-

den, enligt 6 och 18 §§ lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Förvaltningsområdena presenteras nedan, och där har en-

skilda utökad rätt till exempelvis vård och omsorg på det egna språket. 

 

Samiska  

förvaltningsområden 

Förvaltningsområden 

för meänkieli Finska förvaltningsområden 

    

Arjeplog Gällivare Botkyrka Oxelösund 

Arvidsjaur Haparanda Borlänge Pajala  

Berg Kalix Borås Sandviken 

Dorotea Kiruna Degerfors  Sigtuna 

Gällivare Pajala Enköping Skinnskatteberg 

Härjedalen  Övertorneå Eskilstuna Smedjebacken 

Jokkmokk  Fagersta  Skövde 

Kiruna  Finspång Solna  

Krokom 
 

Gällivare Stockholm 

Lycksele 
 

Gävle Sundbyberg 

Malå 
 

Göteborg Sundsvall 

Sorsele 
 

Hallstahammar  Surahammar 

Storuman 
 

Haninge Södertälje  

Strömsund 
 

Haparanda Tierp 

Umeå 
 

Huddinge Trelleborg 

Vilhelmina  Hofors Trollhättan  

Åre  Håbo Trosa 

Älvdalen  Hällefors Uddevalla  

Östersund 
 

Kalix Umeå 

 
 

Karlskoga Upplands Väsby  

 
 

Kiruna Upplands-Bro  

 
 

Köping Uppsala  

 
 

Lindesberg Västerås 
  

Ludvika Älvkarleby  
  

Luleå Örebro 
  

Malmö Österåker  
  

Mariestad Östhammar  

  Motala  Övertorneå 

  Norrköping  
  

Norrtälje  
  

Nykvarn  

 

 



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §123

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§123 - Undersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
(SON 19-192)
Ärendebeskrivning

En undersökning har genomförts av Socialstyrelsen om vad de äldre tycker om kommunens 
äldreomsorg.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019 - (81250)
 Verksamheternas svar om hemtjänsten - 1814 Lekeberg, Centrala hemtjänst - 2019 - (81251)
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Linden - 2019 - (81252)
 Verksamheternas svar om säbo - 1814 Lekeberg, Oxelgården - 2019 - (81253)
 Äldre om hemtjänster_ rike, län, kommun - 1814 Lekeberg - 2019 - (81255)
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Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och avslag 
inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär

§97

SON 19-125

   



Beslut Beslutsdat Beslf

Anmälan t Överförmynd om behov av God Man 15:6 LSS 20190703 Jenny, Gellerstedt

Avslag hemtjänst enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Avslag kontaktperson enl. 4:1 SOL 20190514 Arjeta, Xhemishiti

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190730 Alexander, Widbark

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bev daglig verksamh enl. 9 § 10. LSS 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190520 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190515 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. boendestöd enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190620 Jenny, Gellerstedt

Bev. kontaktperson enl. 9 § 4. LSS 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20190503 Ida, Husa

Bifall dagvård enl 4:1 SOL 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190430 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190507 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190515 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190520 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190521 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190527 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190524 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190529 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190604 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190604 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190528 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190610 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190610 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190611 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund



Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190617 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190618 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190614 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190620 Matilda, Björklund

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190628 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190709 Ida, Husa

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190710 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190710 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190717 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190719 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190722 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190723 Jenny, Gellerstedt

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall hemtjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark



Bifall kontaktperson enl  4:1 SOL 20190607 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190430 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190509 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190509 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190510 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190510 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190528 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190525 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190531 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190610 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190613 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190618 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190620 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190614 Matilda, Björklund



Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190627 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190625 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190711 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190712 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190517 Arjeta, Xhemishiti

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190725 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190717 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190725 Jenny, Gellerstedt

Bifall korttidsboende enl 4:1 SOL 20190731 Sylvia, Larsson

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190502 Matilda, Björklund

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190515 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190521 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190528 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190618 Matilda, Björklund

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190614 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190702 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190704 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190628 Sylvia, Larsson

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190628 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190722 Jenny, Gellerstedt

Bifall ledsagarservice enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall Livsföring i övrigt enl 4 kap. 1 och 2§ SoL 20190729 Alexander, Widbark

Bifall Livsföring i övrigt enl 4 kap. 1 och 2§ SoL 20190613 Matilda, Björklund



Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190510 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190604 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190605 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190613 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190617 Matilda, Björklund

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190624 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190705 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall mattjänst enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190520 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190522 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190531 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190619 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190620 Matilda, Björklund

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190626 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190715 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190718 Jenny, Gellerstedt

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190718 Jenny, Gellerstedt



Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall särskilt boende enl. 4:1 SOL 20190731 Alexander, Widbark

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190503 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190503 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190510 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190515 Arjeta, Xhemishiti

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190513 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190527 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190527 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190514 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190604 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190612 Matilda, Björklund

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190625 Sylvia, Larsson

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190701 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190709 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190711 Jenny, Gellerstedt

Bifall trygghetslarm enl 4:1 SOL 20190730 Alexander, Widbark
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
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Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
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________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§76 - Val av delegationsbeslut för fördjupning på sammanträdet i 
oktober (SON 19-125)
Ärendebeskrivning

I samband med översynen av IFO bestämdes det att socialnämndens arbetsutskott vid tre 
tillfällen under 2019 ska välja ut ett par delegationsbeslut som föredras för nämnden. Vid 
förra genomgången föredrogs två delegationsbeslut kring ekonomiskt bistånd. Socialnämnden 
har nu på nytt att välja ut ett antal delegationsbeslut som ska föredras för nämnden på 
oktobersammanträdet. Val av delegationsbeslut tas ur delegationslistorna från augusti-
sammanträdet.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Johan Niklasson (C) yrkar att Socialnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde i oktober informera om delegationsbeslut avseende bifall 
och avslag inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär.

Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Johan Niklassons 
yrkande och finner att arbetsutskottet gör så.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till socialnämndens 
sammanträde i oktober informera om delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom 
hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-4)
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Protokoll 2019-10-02

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§84 - Informationsärende - Delegationsbeslut avseende bifall och 
avslag inom hemtjänsten samt vad beslut om "övrig livsföring" 
innebär (SON 19-125)
Ärendebeskrivning

I delegationsordningen har nämnden delegerat uppgifter åt socialförvaltningen att fatta beslut å 
nämndens vägnar.

För att öka nämndens kunskap om socialförvaltningens verksamhet och vilka beslut 
tjänstepersonerna tar på delegation har socialnämndens presidium i samband arbetsutskottets 
sammanträde i augusti valt ut två delegationsbeslut avseende bifall och avslag inom hemtjänsten 
samt vad beslut om "övrig livsföring" innebär som nämnden får fördjupa sig i.

Socialnämnden kommer att få en muntlig föredragning och presentation av ärendet.

Förslag till beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Socialnämndens hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att bordlägga ärendet till kommande nämndsammanträde i november.

Ordföranden frågar om socialnämnden kan ställa sig bakom Johan Niklassons (C) yrkande och finner 
att den gör så.

Beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde i november.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 19-125-7)
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Rapportering Lex sarah, IVO och överklaganden

§98

   



Sammanställning av sjukfrånvaro

§99

SON 19-33

   



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro januari-
september 2019

Socialförvaltningen



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Riktlinje Lex Sarah

§100

SON 19-208
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Dnr: SON 19-208

Tjänsteskrivelse - Riktlinje för Lex Sarah

Ärendebeskrivning
Ibland inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende 
brister gällande kraven på kvalitet. Det ska då tas om hand i verksamhetens 
systematiska förbättringsarbete. Ibland är dessa händelser missförhållanden 
eller påtagliga risker för missförhållanden och ska då rapporteras i enligt 
bestämmelserna om lex Sarah. En riktlinje för Lex Sarah ska finnas som 
utgångspunkt för förvaltningens rutin för rapportering av lex Sarah.

1 Bakgrund
Insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS ska vara av god 
kvalitet Nämnden ska genom ledningssystemet se till att det finns rutiner för 
hur fel och brister hanteras. Det ska finnas riktlinjer och rutiner för hur fel och 
brister identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna 
åtgärder följs upp samt om åtgärderna gett avsedd effekt. Det ska tydligt 
framgå vem som ansvarar för att detta görs och att rutinerna följs. Alla som 
arbetar ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som 
genomförs är av god kvalitet. Enligt lex Sarah-bestämmelserna är var och en 
skyldig att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för 
missförhållanden. 
Lex Sarah är en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. 

2 Analys
Riktlinjer och rutiner krävs för ett gott stöd för medarbetarna i det dagliga 
arbetet. Skyldigheten att rapportera ska vara känd och informationen ska vara 
lättillgänglig i ledningssystemet. Genom det systematiska förbättringsarbetet 
och lärdomar från brister som ibland inträffar kan förvaltningen förbättras och 
utvecklas.

3 Slutsats
Riktlinje för Lex Sarah utgör en viktig del i ett ledningssystem. 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar förslaget till riktlinje för Lex Sarah
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1 Inledning
Lex Sarah omfattar hela socialtjänsten, det vill säga vård- och 
omsorgsverksamheten, individ- och familjeomsorgen samt verksamheter 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Bestämmelserna om lex Sarah gäller också i verksamheter när lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU), och lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall, (LVM), tillämpas.  Alla som arbetar ska 
medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs 
är av god kvalitet. Enligt lex Sarah-bestämmelserna är var och en skyldig att 
rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden, utan 
att själv värdera hur allvarliga dessa är. 

2 Syfte
Riktlinjen syftar till att klargöra:
– skyldigheten att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden5,
– anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg vid allvarliga
missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden.

3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystem för kvalitet används för att utveckla och säkra kvalitet.
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på vårdgivaren 
eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Kraven är att 
systematiskt och löpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Den 
information som verksamheten får genom analyser, egenkontroller och 
utredning av klagomål, synpunkter, rapportering och avvikelser ska användas 
till förbättringar av verksamheten.

Nämnden ska genom ledningssystemet se till att det finns rutiner för hur fel 
och brister hanteras. Det ska finnas rutiner för hur fel och brister identifieras,
dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder följs upp 
samt om åtgärderna gett avsedd effekt. Det ska tydligt framgå vem som 
ansvarar för att detta görs och att rutinerna följs. Erfarenheter från 
hanteringen av fel och brister ska tillvaratas i förbättringsarbetet. 
Utgångspunkten bör vara att identifiera och åtgärda brister på systemnivå och 
brister i verksamhetens rutiner. 
Ett väl fungerande ledningssystem är en förutsättning för att följa upp att 
kvaliteten systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. Det är viktigt att 
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fel och brister uppmärksammas, och att ledningen verkar för ett öppet klimat 
som stödjer och uppmuntrar till ett sådant kvalitetsarbete. 

3. Avvikelser från kvalitet
I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något 
avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Det är viktigt att det tas om 
hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. Ibland sker händelser 
som är missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och ska då 
rapporteras i enligt bestämmelserna om lex Sarah.  Hur handläggningen av en 
lex Sarah-rapport ska gå till finns angivet i lag och föreskrifter. Vissa 
rapporterade missförhållanden eller risker för missförhållanden är allvarliga 
och ska då anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 
Avvikelser, missförhållanden, synpunkter och klagomål ska sammanställas för 
att det ska vara möjligt att se mönster och trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är grunden i att säkra 
och utveckla kvaliteten i verksamheten.

Allvarliga 
missförhållanden eller risk 

för allvarliga 
missförhållanden

Missförhållanden och 
risk för 

missförhållanden 

Avvikelser

3.1 Avvikelser
En avvikelse är en händelse som inte stämmer överens med normal rutin. 
Orsaken till avvikelsen kan vara:
– utebliven insats
– delvis utförd insats
– insats är inte utförd enligt upprättad genomförandeplan
Avvikelser ska registreras i verksamhetssystemet. 

3.2  Missförhållanden
Missförhållanden som ska rapporteras, är både utförda handlingar och 
handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl inte har utfört. Det 
kan med andra ord vara ett missförhållande om vi gör, eller något vi låter bli 
att göra, något i arbetet som riskerar den enskildes liv och hälsa eller utsätter 
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personen för psykiskt eller fysiskt lidande. Att låta bli att göra något kan till 
exempel vara att inte ta kontakter, informera eller agera i tillräcklig 
utsträckning eller i rätt tid. Ett missförhållande kan även vara att nämnden 
brister i uppföljning av utförare.

3.3 Klagomål och synpunkter
När ett klagomål eller en synpunkt framförs beror det på att den enskilde eller
anhörig inte är nöjd. Det är den enskildes upplevelse av kvalitet som är i fokus
och som ska bemötas som en kvalitetsavvikelse. Dessa ska registreras i
verksamhetssystemet. Klagomålet kan innehålla brister som faller under 
skyldigheten att rapportera. 

4 Informera om rapporteringsskyldigheten
Den som ska ta emot rapporter om missförhållanden eller risker för 
missförhållanden, d.v.s. den som bedriver verksamheten, ska informera 
anställda med flera om rapporteringsskyldigheten. Information om 
rapporteringsskyldigheten ska ges vid nyanställning och sedan årligen.

Rapporteringsskyldigheten ska fullgöras till den nämnd som bedriver 
verksamheten. Det är alltså den nämnd som bedriver en verksamhet som är 
skyldig att informera anställda med flera om rapporteringsskyldigheten. 
Informationsansvaret ligger på nämnden. Men i praktiken är det oftast 
tjänstemän som får i uppdrag att informera anställda med flera om 
rapporteringsskyldigheten. Informationen om rapporteringsskyldigheten bör 
ges både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att det är klart för alla 
rapporteringsskyldiga vad som ska göras om det inträffar en situation när en 
lex Sarah rapport ska lämnas.

5 Rapporteringsskyldigheten

5.1 Vem är skyldig att rapportera
Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden
gäller för den som är:
• anställd,
• uppdragstagare,
• praktikant eller motsvarande under utbildning,
• deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.

Den som är skyldig att rapportera behöver inte göra några överväganden om
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allvarligheten i missförhållandet eller ta ställning till om det är ett 
missförhållande, antagande om att det finns en risk, är grund för en 
rapportering. Skyldigheten att rapportera gäller även om missförhållandena 
redan har tagits bort. 
Bara en händelse som har någon form av koppling till den egna verksamheten 
kan vara ett missförhållande enligt bestämmelserna om lex Sarah och därmed 
falla under rapporteringsskyldigheten. 

6 Ta emot rapportering
När en rapport tas emot ska chefen eller utsedd ersättare uppmärksamma om 
det behövs omedelbara åtgärder och säkerställa att rätt information kommer 
med i rapporten.

6.1 Omedelbara åtgärder
Så fort en muntlig eller skriftlig rapport har tagits emot ska den ansvariga 
chefen eller ersättare åtgärda missförhållanden som innebär ett hot mot den 
enskildes liv, hälsa och säkerhet. Det gäller även om det inte är klarlagt vad 
som har inträffat. Den som tar emot rapporten ska också försäkra sig om att 
den enskilde och den berörda personalen får det stöd som krävs. Den enskilde 
som berörs bör alltid underrättas om att ett missförhållande har inträffat.
Om det som rapporterats kan vara en brottslig handling kan det bli aktuellt att
göra en polisanmälan.

6.2 Diarieföra rapportering
En rapport om lex Sarah ska snarast lämnas till respektive nämnds registrator.
Registreringen ska göras enligt de rutiner som finns för ankomstregistrering.

7 Utreda
Verksamhetscontroller utreder tillsammans med för ärendet utsedd 
enhetschef inom Socialförvaltningen. Dock inte den enhetschef som är 
ansvarig för den verksamhet där händelsen inträffat. 

Utredningen och de vidtagna åtgärderna ska dokumenteras löpande.
Dokumentationen av utredningen ska innehålla:
• en beskrivning av det rapporterade missförhållandet eller risken för ett
missförhållande och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den
enskilde,
• när den muntliga eller skriftliga rapporten har tagits emot,
• när och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har
uppmärksammats,
• när missförhållandet har inträffat,
• orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande som har
identifierats,
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• om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför 
det har inträffat igen, och bedömning av om något liknande skulle kunna 
inträffa igen.

Av dokumentationen ska det även framgå:

 när och vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa
 missförhållandet eller risken för ett missförhållande,
 övrig information som framkommit under utredningen,
 vilket beslut eller vilka ställningstagande utredningen har avslutats 

med, och
 vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att 

förhindra att liknande missförhållanden eller risker för 
missförhållanden uppkommer igen.

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå:
• vilket datum uppgiften dokumenterades,
• från vem uppgiften kommer,
• vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
• vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften.

8 Analysera och bedöma

8.1 Analys
Syftet med analysen är att kartlägga bristerna och förstå hur och varför
missförhållandet uppstått. En händelseanalys gör det också möjligt att hitta 
de mest effektiva åtgärderna för att undanröja orsakerna, så de inte finns kvar 
och leder till en upprepning av situationen. Analysen ger kunskap om hur och 
varför händelsen inträffade.
En händelseanalys ska ge svar på följande frågor:
• Vad har hänt?
• Varför har det hänt?
• Hur förhindras en upprepning av händelsen?
Det viktiga är inte vem eller vilka som har gjort fel. Det viktiga är att upptäcka
brister som kan finnas i organisationen när det gäller t.ex. rutiner, arbetsmiljö,
bemanning, ledarskap, organisation, bristande kommunikation mellan och 
inom verksamheter, enheter och yrkeskategorier.

8.2 Bedömning
Det ingår i analysen att:
– bedöma missförhållandet och ta ställning till om det är ett allvarligt
missförhållande eller om det finns påtagliga risker för allvarligt 
missförhållande
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– bedöma om de inledande åtgärderna varit tillräckliga eller om 
verksamheten ska åläggas en åtgärdsplan. 
Bedömningen ska läggas till i utredningen.

9 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
Alla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga
missförhållanden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan görs 
till den tillsynsregion som har tillsyn över den verksamhet där det allvarliga
missförhållandet har inträffat eller risken för ett allvarligt missförhållande har
förelegat.

En lex Sarah-anmälan (blankett och utredning samt ev. andra handlingar) ska
skickas med brevpost. Om utredningen inte har avslutats när anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg görs ska utredningen lämnas in så snart den
har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan har gjorts.

När en anmälan har gjorts till Inspektionen om vård och omsorg om ett 
allvarligt missförhållande eller en risk för ett allvarligt missförhållande bör den 
enskilde som berörs underrättas.

10 Åtgärder
De åtgärder som beslutas ska verkställas och följas upp innan ärendet kan 
avslutas.

11 Återkoppling till verksamheten
Genomförda utredningar bör diskuteras i verksamheten. Många händelser är 
komplexa och berör, eller skulle kunna beröra, många enheter inom 
organisationen. Därför är det av stort värde att resultatet från en utredning 
används i lärande och utbildande syfte.

Källor:
 Lex Sarah- Handbok för tillämpning av bestämmelserna om Lex Sarah. 

(Socialstyrelsen)
 SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex 

Sarah. 
 14 kap 3 § Socialtjänstlagen
 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för kvalitet.
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§128 - Riktlinje Lex Sarah (SON 19-208)
Ärendebeskrivning

Ibland inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister gällande 
kraven på kvalitet. Det ska då tas om hand i verksamhetens systematiska förbättringsarbete. 
Ibland är dessa händelser missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och ska 
då rapporteras i enligt bestämmelserna om lex Sarah. En riktlinje för Lex Sarah ska finnas 
som utgångspunkt för förvaltningens rutin för rapportering av lex Sarah.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar förslaget till riktlinje för Lex Sarah.

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 NY Riktlinje Lex Sarah(80067) (0) - (80441)
 Riktlinje Lex Sarah(80369) (0) - (80440)
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Dnr: SON 19-225

   

Avgifter för hunddagis 2020

Ärendebeskrivning
En stegvis höjning av avgifterna på Lekebergs Hunddagis behövs för att komma upp i 
en nivå med andra jämförbara verksamheter.

1 Bakgrund

Lekebergs hunddagis drivs i form av en daglig verksamhet inom LSS. Verksamhetens 
huvudsyfte är att skapa sysselsättning för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Verksamheten har funnits sedan 2012.

Hunddagis är beläget i för verksamheten lämpliga lokaler i Klaessonhuset, Fjugesta. 
Lekebergs kommun hyr lokalerna av en extern fastighetsägare. Avgiften för en plats 
på hunddagis har varit samma sedan starten januari 2013. Under uppbyggnadsskedet 
oktober 2012 till januari 2013 var det en lägre avgift. I samband med fastställandet av 
avgiften 2013 togs det i beaktande att Lekebergs hunddagis inte hade samma service 
som liknande kommersiella verksamheter. Det kan röra sig om kortare öppettider, 
stängning av verksamheten vissa dagar eller att det inte erbjuds några extra tjänster.

                      

2 Analys
Hunddagisverksamheten har nu pågått i 7 år och det är en väl fungerande 
verksamhet med idag ca 10 deltagare från daglig verksamhet. Förutom dessa 
deltagare tar hunddagis också emot praktikanter från AMI, coachingteamet och 
gymnasieskolor. Verksamheten följer samma öppettider som andra hunddagis. 
Verksamheten erbjuder dock inga extra tjänster i nuläget. 

Vid en omvärldsbevakning av hunddagis som drivs i privat regi och av hunddagis som 
bedrivs inom daglig verksamhet visar det sig att Lekebergs kommuns hunddagis 
nuvarande avgift för en hund på heltid ligger cirka 1500 kronor lägre än jämförbara 
avgifter. För att komma i nivå med andra verksamheter så föreslås en höjning av 
avgiften. Höjningen föreslås att genomföras i två steg så inte höjningen blir för 
märkbar på en gång.

I tabellen nedan så kan man se hur priserna ser ut i nuläget samt hur de kommer att 
förändras om nämnden antar förslaget om två höjningar under året:
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I nuläget Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020

1 hund heltid* 1400 kr 2000 kr 2500 kr

2 hundar heltid 2100 kr 2600 kr 3000 kr

3 hundar heltid 3500 kr 4000 kr 4500 kr

1 hund/dag 100 kr 200 kr 250 kr

2 hundar/dag 150 kr 300 kr 350 kr

3 hundar/dag 250 kr 500 kr 550 kr

*Heltid = 14 dagar

Förslag till beslut
Att socialnämnden 

1. antar de nya avgifterna för Hunddagis inom daglig verksamhet enligt 
förvaltningens förslag.

Prisförslag:

Efter 1 jan 2020 Efter 1 jun 2020

1 hund heltid* 2000 kr 2500 kr

2 hundar heltid 2600 kr 3000 kr

3 hundar heltid 4000 kr 4500 kr

1 hund/dag 200 kr 250 kr

2 hundar/dag 300 kr 350 kr

3 hundar/dag 500 kr 550 kr

*Heltid = 14 dagar

2. ger förvaltningen i uppdrag att i god tid informera berörda hundägare om 
kommande ändringar av avgifterna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Helena Henriksson
Förvaltningschef Enhetschef
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Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §129

Ordförande _________________________________________________________________
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Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Justerare signatur

§129 - Avgift för Hunddagis inom daglig verksamhet 2020 (SON 
19-225)
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att hänskjuta ärendet för beslut i socialnämnden

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Johan Niklassons 
yrkande och finner att den gör så.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden för beslut.
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 socialnämnden 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos 
för 2019 baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar 
ett överskott på 1 200 000 kr totalt för nämnden. Det är en förbättring med 1 200 
000 kr från senaste prognosen vid delårsbokslutet. Den främsta anledningen till 
förbättringen är att nämndens planeringsreserv kommer lämnas oförbrukad samt ett 
förbättrat resultat inom individ- och familjeomsorgen. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 för 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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1 Inledning 

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det 
ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det 
prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden. 
Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2019. Vid delårsbokslutet visade 
prognosen för helåret en budget i balans totalt för nämnden men med underskott 
inom LSS och individ- och familjeomsorg och nattenhet. 
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2 Ekonomisk rapport 

Helårsprognosen vid prognostillfälle 3 för Socialnämnden visar ett överskott på 
1 200 tkr. Anledningen är att nämndens planeringsreserv inte använts, årets 
investeringsbudget är till stor del oanvänd och budgeten för arbetskläder lämnar ett 
överskott då ett tätare byte av kläder skjutits på med anledning av ny upphandling. 
Även socialpsykiatrin och sjuksköterskor beräknas ge ett överskott. 

Gemensamt inkl. nämnd + 2 100 tkr  

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, 
förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och 
bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på att budgeten för 
arbetskläder som utökats i årets budget för ett tätare byte inte hinner förbrukas med 
anledning av en ny upphandling som pågår. Kapitalkostnader för årets 
reinvesteringsbudget förväntas också ge ett överskott då budgeten till stor del är 
oanvänd. Kostnader för trygghetslarm, Nyckelfri hemtjänst och nattfridskameror har 
ökat och beräknas överstiga budgeten i år. Här finns också nämndens 
planeringsreserv som uppgår till 1 600 tkr, den beräknas ge ett överskott med 
1 000 tkr och 600 tkr finns kvar för oförutsedda händelser årets sista två månader. 

LSS vuxna - 100 tkr 

Överskott för gruppbostaden då en tjänst har varit vakant till efter sommaren, man 
har även utifrån verksamheternas behov fördelat om resurser till daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet beräknas ha en budget i balans. Kontaktpersoner har blivit fler 
under året och kostnaderna kommer därmed inte rymmas inom budget. Assistansen 
genererar ett underskott och härleds till justerade anställningsavtal från PAN till AB 
där samtliga anställa har fått retroaktiv betalning för semester och uteblivna 
löneökningar i år för felaktiga avtal som sträcker sig ända tillbaka till år 2015. Statens 
schablonbelopp för assistans täcker därmed inte lönekostnaderna. Detta ses just nu 
över. Kastanjen beräknas ha en budget i balans trots stora utmaningar med 
övertidsersättning från sommaren. 

Socialpsykiatri + 200 tkr  

Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag. 
Vikariebudgeten är för hög i förhållande till verksamhetens behov av vikarier. Statligt 
bidrag för arbete med psykisk ohälsa bidrar till överskottet. 

SÄBO - 400 tkr 

Helårsprognosen totalt för Lindens boende beräknas till -400 tkr. Underskottet beror 
på hög sjukfrånvaro med höga personalkostnader som följd. En överanställning i 
början av året men som är korrigerad i oktober med nytt schema. 

Oxelgårdens boende beräknas ha en budget i balans. Mindre underskott på 
personalkostnader, extra resurser i verksamheten på grund av ökad vårdtyngd. 
Överskott på intäktssidan, hög beläggning på korttidsplatser som till en viss del väger 
upp underskottet på personalkostnaderna. 

Hemtjänsten - 500 tkr 

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -500 tkr. Det beror till största delen på 
att personalkostnaderna är för höga, höga sjuklöner hela året samt en kostsam 
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sommar med mycket övertid på grund av sjukskrivningar både bland ordinarie 
personal och vikarier. Även ett mindre underskott på lokalkostnader och för 
reparation av verksamhetens garage. 

HSL och nattenhet -200 tkr  

Sjuksköterskorna ger ett överskott på 460 tkr med anledning av vakanta tjänster. 
Från och med april är två tjänster tillsatta. En föräldraledighet under året ersätts inte. 

Arbetsterapeuterna ger ett överskott på 140 tkr för frånvaro som inte ersätts. 

Nattenheten har ett underskott på - 700 tkr som beror dels på stora problem med 
bemanningen på grund av hög sjukfrånvaro med kostnader för övertid och vikarier 
som följd. Samt tillsättning av extra resurs varje natt på SÄBO från februari till och 
med april. 

Kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial är högre än vad som är budgeterat 
för första halvåret och beräknas ge ett underskott vid årets slut på -100 tkr. 

Individ och familjeomsorg /LSS barn och unga +100 tkr  

IFO beräknas ha ett överskott vid årets slut som främst beror på att kostnaderna för 
missbruksvård för vuxna varit väldigt låg under året. 

Det finns dock underskott inom vissa områden och det är bland annat ekonomiskt 
bistånd som har ökat från föregående år och förväntas dra över budgeten med 
ca 500 tkr. IFO påverkas och kommer framledes att påverkas av de förändringar som 
sker inom Arbetsförmedlingen med bland annat nya krav på personer som har 
etableringsersättning. 

Kostnaderna för ensamkommande barn är  högre än vad som utgår i ersättning från 
migrationsverket. Kostnaderna minskas under hösten då flertalet ungdomar blivit 
vuxna och boendeplaceringar har därmed avslutats. Dock kommer det kvarstå ett 
underskott vid årets slut. 

Familjehemsvården beräknas öka något med flera placeringar samt några som blir 
dyrare än tidigare. Det beräknas dock täckas av en pott som avsatts för oförutsedda 
händelser. 

I prognosen är det medräknat en intäkt från migrationsverket som täcker 
kostnaderna för ett personligt assistent ärende till 70 %. 

Kostnader för enhetens personal beräknas ge ett mindre underskott med anledning 
av högre kostnader för sommarvikarier än budgeterat samt lite överlappning av 
personal vid bland annat föräldraledighet. 
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Ekonomiskt resultat 

SOCIALNÄMNDEN BUDGET 
UTFALL FÖR 

PERIODEN 
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

 Gemensamt inkl. nämnd  15 045 10 198 12 945 2 100 

 LSS vuxna  34 314 28 797 34 415 -100 

 Socialpsykiatri  3 427 2 541 3 227 200 

 Hemtjänsten  20 646 17 996 21 146 -500 

 HSL och nattenheten  23 082 19 413 23 282 -200 

 Särskilt boende  39 337 33 511 39 737 -400 

 Ifo/LSS barn o unga  28 798 23 941 28 698 100 

     

     

Summa 164 649 136 397 163 450 1 200 

 



Protokoll 2019-10-29

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-14:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)

Protokollet innehåller paragraferna §130

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29

Datum för överklagan 2019-10-31 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-10-29

Justerare signatur

§130 - Socialnämndens prognosrapport 3 (SON 19-221)
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

Johan Niklasson (C) yrkar på att hänskjuta ärendet för beslut i socialnämnden

Ordföranden frågar om socialnämndens arbetsutskott ställer sig bakom Johan Niklassons 
yrkande och finner att den gör så.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till socialnämnden för beslut.
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Prognos 3 2019
Socialnämnden



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Helårsprognos per verksamhetsområde 

SOCIALNÄMNDEN BUDGET
UTFALL FÖR 

PERIODEN
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Gemensamt inkl. nämnd 15 045 10 198 12 945 2 100

LSS vuxna 34 314 28 797 34 415 -100

Socialpsykiatri 3 427 2 541 3 227 200

Hemtjänsten 20 646 17 996 21 146 -500

HSL och nattenheten 23 082 19 413 23 282 -200

Särskilt boende 39 337 33 511 39 737 -400

Ifo/LSS barn o unga 28 798 23 941 28 698 100

Summa 164 649 136 397 163 450 1 200



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Avvikelse i perioden -345 tkr. Helårsprognos – 500 tkr

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

2015 2016 2017 2018 2019 Budget 2019

Jan 360 363 412 304 386 360
Feb 340 335 350 321 339 360
Mar 357 489 469 376 479 360
Apr 339 287 327 376 422 360
Maj 364 329 289 360 387 360
Jun 372 298 380 305 416 360
Jul 380 366 483 346 483 360
Aug 352 306 450 342 457 360
Sep 321 296 296 258 269 360
Okt 555 417 271 449 307 360
Nov 325 175 359 339 360
Dec 491 517 378 385 360
Summa period 3740 3486 3726 3437 3945 3240
Budget period 3183 3183 3520 3680 3600 4320
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Förvaltningschefen informerar

§103

   



Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet

§104

SON 19-2

   



Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (1)

Dnr: SON 19-2

   

Klicka här för att skriva ärenderubrik.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 
Pensionärsförening som bedriver organiserad verksamhet inom kommunen samt 
väntjänsten i Lekeberg ska efter beslut i socialnämnden vara representerad i rådet. 

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden utse tre 
ledamöter och två ersättare till rådet. Då Emma Eklind (KD) har avsagt sig sitt 
uppdrag i socialnämnden så upphör även hennes uppdrag som ersättare i 
kommunala pensionärsrådet. Nämnden ska därför utse en ny ersättare till 
kommunala pensionärsrådet.

Förslag till beslut
Socialnämnden utser XX till ersättare i kommunala pensionärsrådet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Emil Pettersson
Förvaltningschef Utredningssekreterare
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