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1 Sammanfattning 

Revisorerna i Lekebergs kommun har uppdragit åt Kommunal sektor inom PwC att 

granska MAS/MAR:s ansvar inom kommunens äldreomsorg. 

Granskningen skall ge svar på följande två revisionsfrågor: 

 Säkerställer Vård- och omsorgsnämnden att MAS/MAR har en tydlig 

ställning i organisationen? 

MAS/MAR ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Vårdpersonal som intervjuats har 

en god uppfattning om i vilka situationer som MAS/MAR skall kontaktas. Vår 

bedömning är därmed att MAS/MAR har en tydlig ställning i kommunen. 

 Finns ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer/rutiner och att följa 

upp följsamhet till dessa? 

Vår bedömning är att det finns ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer och 

rutiner men att det saknas system och rutiner för att följa upp tillämpning av 

befintliga riktlinjer/rutiner.  

I MAS uppdrag ingår att utveckla, implementera och följa upp riktlinjer och rutiner 

inom sitt ansvarsområde. Vi bedömer att det i allt väsentligt finns riktlinjer och 

rutiner men det utförs inga systematiska uppföljningar av läkemedelshantering, 

delegering, avvikelsehantering, dokumentation, hygien etc och att det därmed finns 

brister i den interna kontrollen inom hälso- och sjukvårdens område.  

Vår bedömning är att ledningsfunktionernas roller och ansvar inom förvaltningen 

är otydlig. Otydligheten gäller främst arbetsledare och enhetschefer. Funktioner och 

ansvarsområden bör ses över och tydliggöras för att uppnå en ökad kvalitet och 

effektivitet.  

Vår bedömning är att det finns former för samverkan mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och MAS/MAR. Det finns också forum för 

informationsöverföring från MAS/MAR, genom regelbundna träffar med berörd 

personal. 

Etablerad samverkan finns i tillräcklig omfattning med andra vårdgivare genom det 

samarbetsavtal som finns mellan kommuner och landstinget och genom avtal 

mellan Lekebergs kommun och primärvården. 

De tilläggsuppdrag MAS/MAR har bedöms vara förenliga med uppdraget.  

Sammanställning av avvikelser sker manuellt. Avvikelser är en fråga som tas upp 

och diskuteras på arbetsplatsträffar. Vi bedömer att avvikelserapporteringen inte 

fungerar ändamålsenligt. Det pågår dock ett arbete för att införa ett system för att 

sammanställa och rapportera avvikelser.  
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Det är nämndens ansvar att följa upp att verksamheterna uppfyller kvalitetskrav 

och de olika momenten i enlighet med socialstyrelsens nationella krav på 

ledningssystem. MAS/MAR träffar nämnden regelbundet och kan i dessa 

sammanhang ta upp frågor eller problem men den systematiska rapporteringen till 

Vård- och omsorgsnämndnämnden synes vara ofullständig. Vår bedömning är att 

nämndens inte har ett system för uppföljning i enlighet med socialstyrelsens 

nationella krav på ledningssystem. 

Rekommendationer: 

Det finns svagheter i vård- och omsorgsnämndens kvalitetssystem när det gäller 
mätbara mål. Detta område bör utvecklas. 

Metoder och rutiner för uppföljning av tillämpning av befintliga rutiner inom hälso- 
och sjukvårdens område behöver utvecklas.   

En plan för rapportering till nämnd bör tas fram.  

Ansvarsområden för enhetschef och arbetsledare bör tydliggöras. 

2 Bakgrund 

Ädelreformen trädde kraft 1/1 1992. I Enlighet med HSl 24 § anges att: 

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en 

sjuksköterska som svarar för: 

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det, 

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

säkerheten för patienterna, 

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.  

De uppgifter som åligger medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) innebär att hon 

har ansvar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som bedrivs inom hennes 

område. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 

författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 

behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att personalen 

inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn 

till de krav som ställs på verksamheten. 

Kommunens revisorer har in sin väsentlighets- och riskbedömning valt att 

prioritera granskningar av verksamhetens kvalité och nämndernas uppföljning av 

denna.  
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Som en del i revisorernas underlag för prövning av om Vård- och 

omsorgsnämndens interna kontroll är tillräcklig har kommunens revisorer funnit 

skäl för att granska MAS/MAR:s ansvar inom de särskilda boendena inom 

kommunens äldreomsorg.  

2.1 Revisionsfrågor 
 Säkerställer Vård- och omsorgsnämnden att MAS/MAR har en tydlig 

ställning i organisationen? 

 Finns ett systematiskt sätt att implementera riktlinjer/rutiner och att följa 

upp följsamhet till dessa? 

 
Kontrollmål/granskningsmål 

 Sker informationsöverföring från MAS/MAR på ett planmässigt sätt?  

 Finns etablerade former för samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och MAS/MAR? 

 Finns etablerad samverkan mellan andra vårdgivare? 

 Säkerställer nämnden, om MAS/MAR har tilläggsuppdrag, att dessa är 

förenliga med MAS/MAR-uppdraget? 

 Finns etablerade samverkan mellan MAS/MAR och nämnd så att den får 

information i tillräcklig grad? 

 Finns system och rutiner för hantering av läkemedelsavvikelser inom 

äldreomsorgen och tillämpas dessa rutiner? 

 Används avvikelserapporter för utveckling av kvalitet och verksamhet? 

 Följer MAS upp läkemedelshantering som en del av sin interna kontroll? 

2.2 Revisionsmetod 
Uppdraget genomförs genom intervjuer med MAS/MAR och förvaltningschef samt 

med ett urval av sjuksköterskor och paramedicinsk personal. 

Granskningen av riktlinjer, rutiner och uppföljningssystem avgränsas till en 

översiktlig genomgång av äldreomsorgens system och rutiner och tillämpningen av 

dessa. 

2.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar kommunens äldreomsorg. 
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2.4 Revisionskriterier 
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOFS 

2005:12) 

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOFS 

2006:11) 

3 Ansvar och uppdrag 

3.1 Nämndens ansvar 
Det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder 

fyller hälso- och sjukvårdslagens krav på en god vård vilar på den kommunala 

nämnd som fått denna uppgift.  

Det är nämndens ansvar att följa upp att verksamheterna uppfyller kvalitetskrav 

och att verksamheterna ges möjlighet att uppfylla kraven i de olika momenten i 

socialstyrelsens nationella krav på ledningssystem. Nämnderna har detta ansvar 

även för vård och omsorg om funktionshindrade och för hemsjukvården. Nämnden 

behöver alltså ha ett tydligt system för hur verksamheternas måluppfyllelse följs 

upp. 

De övergripande målen för Vård- och omsorgsnämnden1 är: 

 Att främja olika boendelösningar som möter individuella och framtida behov  

 Att möten mellan människor skall genomsyras av den gemensamma 

värdegrunden 

 Att stödja individer/familjer att hitta meningsfullhet  

 Att måltiden präglas av god kvalité, delaktighet och valfrihet samt ses som 

en central del av dagen.  

Nämnden beslutar om hur hälso- och sjukvården ska organiseras, med hänsyn till 

lokala behov och förutsättningar, och för att verksamheten ges sådana mål, ramar, 

organisatoriska och andra förutsättningar att kvalitet och säkerhet kan tillgodoses i 

vården. Nämnden beslutar vilka verksamheter som ska hållas samman under en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. Där verksamhetsområdet i huvudsak omfattar 

rehabilitering får sjukgymnast eller arbetsterapeut (MAR) fullgöra uppgifterna. 

Nämnden ansvarar också för att det finns verksamhetschef enligt § 29 HSL i de 

verksamheter kommunen driver. 

 

                                                             
1
 Antaget december 2010 
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Kommunernas nämnder förfogar över två funktioner som har uppdraget att 

tillgodose att den enskilde får en god och ändamålsenlig vård med hög kvalitet som 

lagstiftning och föreskrifter anger, medicinskt ansvarig och verksamhetschef. 

3.2 Verksamhetschefens uppdrag 
Enligt 29 § HSL ska det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för 

verksamheten, verksamhetschef. Kravet att det ska finnas en verksamhetschef gäller 

all verksamhet där hälso- och sjukvård bedrivs d.v.s. både inom kommunala som 

privata eller boende som drivs av entreprenör.  

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) framgår att verksamhetschefen 

representerar vårdgivaren, och ska ha sådan kompetens och struktur i 

organisationen att det är möjligt för denna att upprätthålla krav på hög kvalitet och 

patientsäkerhet.  

Verksamhetschefens främsta uppgift är att tillgodose de boendes behov av god och 

säker vård. I Socialstyrelsens föreskrifter anges de kvalitetsbegrepp som 

verksamheterna ska arbeta efter och som är nämndens ansvar att följa upp. 

Verksamhetschefen ansvarar för att enheten har ett ändamålsenligt system för att 

fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten 

för att nå målen. Det är vårdgivarens ansvar att verksamhetschefen har tillräcklig 

kompetens för uppgiften och tillräckliga ekonomiska möjligheter att genomföra 

detta.  

3.3 Uppdrag medicinskt ansvarig sjuksköterska/ 
medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, har under de snart 20 år de funnits blivit 

ett begrepp. MAS ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 

säkerhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och se till att författningsbestämmelser 

och andra regler är kända och beaktas. MAS har inte ett primärt ansvar för den 

individuellt inriktade vården av enskilda vårdtagare men kan ingripa i enskilda fall 

om det krävs för att garantera en god och säker vård. De har själva utvecklat den 

yrkesroll som lagstiftningen gav ramarna för. Det är i hög grad MAS förtjänst att 

den kommunala hälso- och sjukvården utvecklats med hög kvalitet och 

patientsäkerhet i fokus. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, sjuksköterska med ansvar enligt 24 § i 

hälso- och sjukvårdslagen och förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område ansvarar för:  

 att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det  

 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

säkerheten för patienterna  



Rapport MAS/MAR ansvar inom kommunens äldreomsorg 

November 2011 
Lekebergs kommun 6 av 12 
PwC 

 

 

 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbats av allvarlig skada eller sjukdom  

 att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde  

 att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen  

 att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om  

 att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl 

fungerande 

Nämnden beslutar vilka verksamheter som ska hållas samman under en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska. 

Nämnden svarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ställning i 

organisationen är tydlig och att det i övrigt finns förutsättningar för henne att utöva 

det medicinska ansvaret. 

4 Resultat 

4.1 Organisation  
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är äldre- och handikappomsorg med 

hälso- och sjukvård samt LSS. Socialtjänstens verksamhet styrs bland annat av 

följande lagar: socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade.  

Verksamhetschefen för Vård- och omsorg har till sin hjälp en ledningsgrupp där 

MAS, MAR, en enhetschef för LSS/Psykiatri samt två enhetschefer för 

Äldreomsorgen ingår. 

På enhetsnivå finns en arbetsledare för: 

 Hemvård, sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

 Linden, Gläntan, Dagrehabilitering 

 Oxelgården 

 
I intervjuer med personal framkommer att de inte har en klar bild av i vilka 

situationer t.ex. enhetscheferna inom Äldreomsorgen skall kontaktas, vilken roll de 

olika funktionerna har eller var ansvarsgränserna går mellan arbetsledarna och 

enhetscheferna.  
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Med tanke på att Lekebergs kommun är en relativt liten kommun bör funktioner 

och ansvarsområden ses över och tydliggöras för att uppnå en ökad kvalitet och 

effektivitet.  

4.2 Kvalitetsledningssystem inom Vård- och 
Omsorgsförvaltningen 

Arbetet med att utveckla ett kvalitetsledningssystem inom förvaltningen startade i 

mars 2008. Det första steget var en utbildningsdag för Vård- och omsorgsnämnden 

och förvaltningsledningen.  

Verksamhetschefen är ansvarig för att leda arbetet med kvalitetsledningssystemet 

och har utsett förvaltningsledningsgruppen till styrgrupp för det gemensamma 

arbetet. Styrgruppen står för den strategiska och praktiska styrningen och här ingår 

verksamhetschef, MAS, MAR samt enhetscheferna. I november 2008 samlades 

styrgruppen åter för en djupare genomgång av arbetsmodellen.  

För att möjliggöra ett kvalitetsarbete som involverar alla anställda i förvaltningen 

beslöt styrgruppen att bilda ett kvalitetsråd med representanter från de olika 

verksamheterna och olika yrkesgrupper. Första mötet i kvalitetsrådet ägde rum i 

januari 2009 och möten har genomförts 2-3 gånger per termin. 

Under hösten 2010 ägnade styrgruppen tid för att gå igenom ledningssystemets 

olika delar, ”byrålådor”, för att se över vilka dokument som var aktuella och vad 

som saknades. Kvalitetsledningssystemet skall finnas tillgängligt och presenteras på 

intranätet. Kvalitetsrådet kommer sedan att på liknande sätt gå igenom olika 

rutiner och arbeta vidare med dessa ute i arbetsgrupperna. En viktig uppgift för 

kvalitetsrådet blir att förankra rutinerna i verksamheten. Allas delaktighet är viktig 

för att få rutiner och riktlinjer som fungerar och efterföljs. En årlig revision kommer 

att genomföras av styrgruppen.  

Kommunen deltat i de öppna jämförelser som SKL och Socialstyrelsen ansvarar för. 

Därigenom är det möjligt att följa hur kommuner ligger till i förhållande till övriga 

kommuner. Resultaten går att jämföra med tidigare resultat. I de öppna 

jämförelserna ingår även kundindex. 

4.3 MAS uppdraget i Lekebergs kommun2 
I kommunen finns en MAS och en MAR som ansvar för 70 platser inom 

äldreomsorgen, 18 platser inom LSS och Socialpsykiatrin samt cirka 110 personer 

inom hemvården.  

MAS/MAR är direkt underställd verksamhetschefen, dock ej vid fullgörandet av de 

uppgifter som omfattas av det medicinska ansvaret enligt 24 § hälso- och 

sjukvårdslagen samt Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område (SFS 1998:1513). 

                                                             
2
 Enligt uppdragsbeskrivning 
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MAS/MAR ansvar regleras och beskrivs i ”Organisatoriskt förtydligande av 

ansvarsfördelningen inom hälso- sjukvård mellan verksamhetschef, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering”, 2006-03-31. 

MAS/MAR skall tillse: 

 att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs 

 att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten  

 att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 

ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten 

 att det medicinska omhändertagandet tillgodoser hög patientsäkerhet och 

god kvalitet 

 att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna 

verksamheten fungerar på ett för patienterna tillfredsställande sätt och  

 att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation samt 

att verksamhetens måldokument följs 

 
Huvudansvaret rör säkerheten kring: 

 Informationsöverföring  

 Läkemedelshantering 

 Vårdplanering och dokumentation 

 Delegering av arbetsuppgifter 

 Medicintekniska produkter   

 Avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria.  

MAS i kommunen har en heltidstjänst men i uppdraget ingår även ett visst 

budgetansvar vilket omfattar inköp av sjukvårdsmaterial, apoteksvaror, 

inkontinenshjälpmedel samt för palliativ vård. MAR har en 50 % tjänst i kommunen 

och har budgetansvar gällande inköp av hjälpmedel. 

4.4 Informationsöverföring och samverkan 
mellan MAS och hälso- och 
sjukvårdspersonal  

Inom kommunen finns ett antal riktlinjer som utarbetats i samverkan med 

MAS/MAR i länet. Dessa riktlinjer kan nås via Landstingets hemsida.  
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MAS har informationsträffar med sjuksköterskor 3 ggr/termin och MAR har träffar 

med arbetsterapeuter 1 ggr/ månad. Vid dessa tillfällen informeras 

sjuksköterskor/arbetsterapeuter om nya riktlinjer och rutiner etc.  

Vid introduktionsutbildningar skall ny personal informeras om gällande riktlinjer 

och rutiner. Det finns checklistor för introduktion. Checklistorna har utvecklats på 

enheterna och används, enligt vad som framkommer i intervjuerna, i varierande 

omfattning. Uppfattningen från de intervjuade är att introduktionen är mer likartad 

och mer komplett vid introduktioner inför sommarperioderna. 

4.5 Samverkan mellan andra vårdgivare eller 
grupper 

I Örebro län finns samarbetsavtal mellan kommuner och landstinget. Utifrån 

avtalets intentioner har olika samverkansorgan bildats.  

Maritgruppen: Gruppens huvudsakliga uppgift är att ta ett länsansvar för 

strategiska, länsövergripande utvecklings- och samverkansfrågor samt att initiera 

arbetet på läns- och lokalnivå. Fem ledamöter och ersättare representerar 

landstinget och lika många representerar kommunerna. Kommunföreträdarna 

utses av regionförbundet. 

Vilgotgruppen: På förvaltningschefsnivå finns chefstjänstemannagruppen för 

samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och skolhälsovård. 

Tjänstemannagruppen bereder frågorna, tar beslut om samarbetsformer i 

överenskommelser eller hänskjuter till den politiska samverkansgruppen för 

ställningstagande. 

Arbetsgrupper: För gränssnittsfrågor i vårdkedjan mellan landstingets hälso- och 

sjukvård och kommunernas socialtjänst, elevhälsa och skolhälsovård finns tre 

arbetsgrupper. Arbetsgrupperna genomför utredningar inom respektive område 

som utgör underlag för beslut om gemensamma rutiner, riktlinjer och 

överenskommelser. 

Mellan Lekebergs kommun primärvården finns ett avtal om läkarmedverkan inom 

de särskilda boendena och inom hemvården. I detta avtal specificeras vilken tid som 

primärvården förväntas avsätta för besök och konsultationer. Verksamheterna är 

mycket nöjda med samverkan med den vårdcentral som man tecknat avtal med. 

Uppföljning sker genom regelbundna träffar. 

MAS/MAR har inte någon samverkan med intresseorganisationerna. 

4.6 MAS tilläggsuppdrag 
Vi kan inte se att MAS/MAR har tilläggsuppdrag som på något sätt kan äventyra 

uppdraget.  
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4.7 Samverkan mellan MAS och nämnd  
Det är nämndens ansvar att följa upp att verksamheterna uppfyller kvalitetskrav 

och de olika momenten i Socialstyrelsens nationella krav på ledningssystem. 

Nämnderna har detta ansvar även för vård- och omsorg om funktionshindrade och 

för hemsjukvården.  

Det finns inom nämndens område delar som kan följas upp genom s.k. 

kundnöjdhetsmätningar men avsaknad av mätbara mål gör att det inte möjligt att 

följa upp om mål uppnåtts.  

MAS träffar nämnden regelbundet och kan i dessa sammanhang ta upp frågor eller 

problem. Det finns däremot ingen systematisk återrapportering till nämnden 

gällande t.ex. kvalitetsfrågor och avvikelser.  

Vår bedömning är att nämnden behöver utveckla system för hur verksamheternas 

måluppfyllelse skall följas upp, besluta om vad som skall återrapporteras till nämnd 

samt ta fram en plan för detta.  

4.8 System och rutiner för hantering av 
avvikelser 

Det finns rutiner för hantering av läkemedel och rutiner för hantering av avvikelser. 

I rutinerna för att hantera alla typer av avvikelser finns specificerat vad som skall 

rapporteras samt hur rapportering skall ske. Dessa rutiner gäller även inom 

läkemedelsområdet. 

I intervjuer med olika personalgrupper synes det råda en osäkerhet om vem som 

skall vara mottagare av avvikelserapporten och hur det fortsatta handläggandet 

skall ske. 

4.9 Avvikelserapporter för utveckling av kvalitet 
och verksamhet 

Sammanställning av avvikelser sker manuellt men det pågår ett arbete för att införa 

ett system för att rapportera och sammanställa avvikelser. Avvikelser är en fråga 

som tas upp och diskuteras vid arbetsplatsträffarna.  

Det finns en Kvalitetsgrupp med representanter för olika verksamhetsområden. 

Även inom denna grupp tas avvikelser upp.  

4.10 MAS uppföljning av läkemedelshanteringen 
Kommunen har tidigare haft avtal med apoteket för att göra årliga granskningar av 

läkemedelshanteringen inom de särskilda boendena. I dagsläget finns inget sådant 

avtal.  

Enligt uppgift från MAS har det tidigare genomfört granskningar genom att MAS:ar 
i länet granskat läkemedelshantering hos varandra. Ingen av de intervjuade 
sjuksköterskorna känner till att någon granskning av läkemedelshantering har  
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genomförts. Enligt MAS har det inte utförs uppföljning av läkemedelsrutinerna på 
ett systematiskt sätt.  

I MAS uppdrag ingår att säkerställa att rutinerna för läkemedelshanteringen är 

ändamålsenliga och väl fungerande. Detta område måste därför utvecklas för att 

uppfylla kraven.  

Enligt avtalet med primärvården skall det för den enskilde patienten genomföras 

regelbundna läkemedelsgenomgångar. Enligt uppgift utförs detta av ansvarig läkare 

vid de årliga kontrollerna.  

4.11 MAS ställning i organisationen 
MAS/MAR ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Vårdpersonal som intervjuats har 

en god uppfattning om i vilka situationer som MAS/MAR skall kontaktas.  

Vår bedömning är att MAS/MAR har en tydlig ställning i kommunen. 

4.12 Implementering och uppföljning av 
riktlinjer/rutiner  

Genom att MAS/MAR har regelbundna träffar med hälso- och sjukvårdspersonalen 

finns former och forum för att implementera riktlinjer och rutiner. 

Det flesta länsgemensamma riktlinjer går att finna på landstingets hemsida. Det 

finns även ett antal lokala rutiner. När det kommer nya riktlinjer/rutiner 

informeras sjuksköterskor och arbetsterapeuter om detta vid regelbundna träffar. 

Information kan även lämnas via mailutskick. 

Att det för olika personalkategorier finns fungerande rutiner för introduktion är en 

kvalitetsfråga. När en ny personal introduceras skall de informeras om gällande 

rutiner. Det finns rutiner och det finns olika typer av checklistor på enheterna för 

introduktion av nya medarbetare men i intervjuer framkommer att innehållet i 

introduktionerna kan variera och att checklistor inte alltid används. För att 

säkerställa att nyanställda ges en ändamålsenlig introduktion bör 

kommungemensamma rutiner och checklistor utvecklas. 

I intervjuer framkommer att det saknas rutiner för att följa upp efterlevnad av 

befintliga rutiner. Det utförs inga systematiska uppföljningar av 

läkemedelshantering, delegering, avvikelsehantering, dokumentation, hygien etc. 

Det är av största vikt att det inom kommunen tar fram metoder för att följa upp alla 

de delar som ingår i MAS/MAR ansvar.  

Det finns svagheter i vård– och omsorgsnämndens kvalitetssystem. Det saknas 

mätbara mål, uppföljning av efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom hälso- och 

sjukvårdens område och den systematiska rapporteringen till nämnden synes vara 

bristfällig. 
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Vår bedömning är att det finns ett systematiskt sätt att implementerar 

riktlinjer/rutiner men att det saknas system och rutiner för att följa upp tillämpning 

av befintliga riktlinjer/rutiner.  

 

 

 

Den 14 november 2011 

Kerstin Karlstedt  Fredrik Alm 
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