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Justering (sign) 
 

§ 1 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden öppnar dagens möte och hälsar ledamöter och tjänstemän 
välkomna till årets första sammanträde. 
 
Som övriga frågor utöver utsänd dagordning anmäls följande: 
 
• Tackbrev från en nyligen pensionerad medarbetare 
• Gemensam hantering av värdegrundsfrågor 
• Plan för anhörigstöd 
 
_____  
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§ 2 
 
Preliminärt bokslut 2012 
 
Närvårdschefen lämnar ut skriftligt underlag, bilagor, och lämnar munt-
lig information. 
 
Sammantaget förväntas ett budgetöverskridande med ca 400 000 kronor. 
De större underskotten har uppstått i delverksamheterna personlig assi-
stans, särskilt boende och hälsocentral inkl ambulans. 
 
Behovet av assistans upphörde under hösten och från år 2013 fås från 
landstinget förstärkning med en dryg miljon kronor för ambulansverk-
samheten. Behov av ny utrustning har medfört nyinskaffning under året, 
extra kostnader genom Hälsovalet har uppstått. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden tar med godkännande del av det preliminära bokslu-
tet. Frågor rörande ambulansens driftskostnader förs vidare till kommun-
chefen. 
 
_____  
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§ 3 
 
Budget 2013 
 
Närvårdschefen lämnar muntlig information. 
 
Fortfarande saknas vissa förutsättningar. Utöver 2013 års ram tillkommer 
från landstinget 1 000 060 kronor för ambulansen. Läkemedelsersättning-
en förväntas bli oförändrad. Antal listade hos närvårdsnämnden uppgick 
till 834 personer i början av januari. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden tar del av informationen och emotser ett färdigt bud-
getförslag till kommande sammanträde. 
 
_____  
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§ 4 
 
Besök av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket 
 
Mot bakgrund av händelser under förra året kom företrädare från Social-
styrelsen på besök den 17–18 december. Protokoll från detta besök är 
upprättat och närvårdsnämnden har tid på sig till den 28 januari att 
kommentera protokollet.  
 
Företrädare från Arbetsmiljöverket kom på besök den 7 januari. När-
vårdschefen lämnade muntlig information om besöket. Ett beslut är att 
vänta från Arbetsmiljöverket. 
 
_____  
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§ 5 
 
Ansökan om medicinsk fotvård 
 
Närvårdsnämnden har inom ramen för Hälsovalet möjlighet att söka om 
rätt att bedriva medicinsk fotvård med ekonomisk kompensation. När-
vårdsnämndens fotvårdsspecialist har också erforderlig kompetens för 
uppgiften. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden ansöker hos Hälsovalet, Jämtlands läns landsting, om 
att få bedriva medicinsk fotvård inom ramen för sin verksamhet. 
 
_____  
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§ 6 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2012 
 
Närvårdschefen har upprättat förslag till patientsäkerhetsberättelse för år 
2012, bilaga, och kompletterar med muntlig information. Nytt för år 2012 
är att Hälsovalet kräver denna årsberättelse. 
 
Beslut 
 
Närvårdsnämnden tar med godkännande del av patientsäkerhetsberättel-
sen. 
 
_____  
 
 



 
 
 
  

 Patientsäkerhetsberättelse 2012 

 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken 

 Version: 3 

 Ansvarig: Barbro Blom 
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ÄNDRINGSFÖRTECKNING 
Version Datum Ändring Beslutat av Datum 

1.  2012-12-04 Nyutgåva   

2.  2012-12-06 Dialog med Hälsovalskansliet   

3.  2013-01-13 Närvård Frostviken   
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1 SAMMANFATTNING 

 

År 2012 var Närvård Frostvikens första år i Hälsovalet. Under året har det hänt mycket inom 
Närvård Frostviken, i Hälsovalet har det varit ett omfattande arbete med datahanteringen att 
komma igång med fungerande IT-säkerhet. Vi loggar nu in i kommunens nätverk och därefter via 
sjunet in i Landstingets för åtkomst av VAS. För övrigt har vi flyttat in i ett nytt särskilt boende 
vilket har krävt en omfattande planering runt själva flytten samt nya rutiner och samordning av 
personal. 

Arbetet på Hälsocentralen och Ambulansen präglas av stor personalkontinuitet, personal med 
adekvat utbildning samt intresserade av fortbildning. 

I en förhållandevis liten verksamhet som Närvård Frostviken präglas verksamheten av stor 
patientkännedom. 

Vi har under året arbetat med patientsäkerheten på HC när det gäller sekretess vilket är särskilt 
viktigt i en liten verksamhet, samt patientsäkerhet vad gäller dokumentation. Vi har en 
ambulanssjukvårdare som även är läkarsekreterare, under året har ambulansen i Gäddede haft 400 
uppdrag vilket är mer än dubbelt så många uppdrag som 2011. Det har inneburit att vi arbetat 
särskilt med att lösa frågan om journalskrivning ur patientsäkerhetsperspektiv. 

Närvård Frostviken når målet i telefontillgänglighet med 100 % samt även målet i vårdgarantin 
att få tid hos läkare inom en vecka på HC.  
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2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Att innevånarna i Frostviken erhåller en nära, god och kostnadseffektiv omvårdnad, hälso- och 
sjukvård genom samverkan. 

 

3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR 
PATIENTSÄKERHETSARBETET 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Närvård Frostviken ligger organisatoriskt under kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, 
Närvård Frostviken är en egen nämnd med sex ledamöter med respektive ersättare. Tre av 
ledamöterna representerar Strömsunds kommun och tre Jämtlands läns landsting. Rollen som 
ordförande i nämnden alternerar med mandatperioder mellan kommun och landsting. För 
närvarande är ordförande representant från Strömsunds kommun. 

Närvårdschef är som tjänsteman ansvarig för verksamheten och går organisatoriskt under 
kommunchef.   

Chefsfunktioner inom Närvård Frostviken är Närvårdschef och en Enhetschef som och fungerar 
som ställföreträdande Närvårdschef i dennes frånvaro. 

I organisationen finns medicinskt ansvarig läkare och i Strömsunds kommun Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

4 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Regelbundna mätningar sker fyra gånger per år avseende trycksår, inneliggande katetrar och 
vårdrelaterade infektioner. 

Vårdskador mäts i antal avvikelser och fallskador samt antal inkomna klagomål, Lex Sarah och 
Lex Maria ärenden. 

Lex Maria och Lex Sarah ärenden delges Närvårdsnämnd av MAS före anmälan till 
Socialstyrelsen, när återkoppling från Socialstyrelsen kommer återförs det till Nämnden av MAS. 

I personalorganisationen tas beslutade åtgärder upp på arbetsplatsträffar.  
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Årliga sammanställningar görs för uppföljning och utvärdering.  

5 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS 
SAMT VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR 
ÖKAD PATIENTSÄKERHET  

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Under året som gått har uppdragen för Ambulansen i Gäddede ökat markant. 
Ambulanspersonalen har ur kompetenssynpunkt och av tradition utfört vissa arbetsuppgifter på 
Hälsocentralens mottagning, när nu uppdragen ökat har den tiden minskat. För att få mer 
kontinuitet i telefonrådgivning, patientbokning och övriga patientkontakter är det nu En fast 
Distriktssköterska på Hälsocentralen som har dessa uppgifter. 

Den ambulanssjukvårdare som även är läkarsekreterare har gått in på lediga dagar och skrivit 
journaler för att det inte hunnits med under arbetspass på ambulansen då den varit på uppdrag. 
Det för att inte äventyra patientsäkerheten på grund av fördröjningar i journalskrivning och 
remissförfarande. 

Vi har möblerat om i laboratorielokalen för att patienten inte ska sitta i blickpunkten när någon 
passerar i korridoren. 

Vi diskuterar återkommande när, var och hur vi pratar i telefonen avseende patientsäkerhet och 
sekretess. 

Ny utrustning har införskaffats under året som ny Spirometri, Defibrillator och Bladderscan, 
även det bidrar till ökad patientsäkerhet. 
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6 UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLL 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2 

I Strömsunds kommun finns rutin för internkontroll.  

Närvård Frostviken har under året arbetat med egenkontroll avseende dokumentation samt 
patientsäkerhet på HC avseende sekretess, bemötande och information. Arbete med 
provtransporter har påbörjats. 

Resultat i Nationella patientenkäten visar från 2009 till 2011 att Gäddede HC väl till i jämförelse 
med Landstinget och Riket i stort, men att vi i förhållande till oss själva har tappat från att 2009 
ha en tredje plats i Jämtland till en tolfte plats 2011. 

När det gäller telefontillgänglighet och vårdgaranti når vi målen. 

I Strömsunds kommun genomförs en årlig personalenkät. I den kan förhållningssätt och attityder 
fångas upp liksom vid medarbetarsamtal. På arbetsplatsträffar och planeringsdagar samt i form av 
utbildning arbetar vi med frågorna 

Ingen granskning av journaler eller loggar har genomförts under året. 

Ny Värdegrund för Närvård Frostviken, jämställdhetsintegrerad, är utarbetad under åter. 

7 SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Närvård Frostviken är en produkt av samverkan mellan Strömsunds kommun och Jämtlands läns 
landsting, det innebär att det inom organisationen inte finns några gränser rent personellt mellan 
kommun och landsting, i det dagliga arbetet finns inga gränser, gränsen blir tydlig vid utbildning, 
redovisning med olika kvalitetsmått. 

Närvård Frostviken har avtal med Primärvården i Strömsund angående jourläkare dagtid de dagar 
Gäddede HC inte har läkarbemanning samt köp av Psykosocial funktion. 

Strömsunds kommun har avtal med MTA angående årlig kontroll av medicinskt tekniska 
produkter. 

Närvård Frostviken har avtal med Inera AB samt Tieto AB angående Sjunet, dataöverföring och 
support.  
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8 RISKANALYS 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

I en liten verksamhet som Gäddede HC och en ambulansbesättning är det korta vägar på ett 
ärende samtidigt som det är lätt att bli ”hemmablind”. Därför är det viktigt att se riskanalysen 
som ett bra hjälpmedel i arbetet med att förbättra verksamheten och förebygga händelser som 
kan påverka patientsäkerhet. 

Arbetsplatsträffar genomförs en gång i månaden, de leds av Närvårdschef. På dessa träffar 
diskuteras alltid förändringar i verksamheten.  

Strömsunds kommun har under 2011-2012 gjort en särskild satsning på Arbetsmiljö avseende 
arbete med riskbedömningar och handlingsplaner.  
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9 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONALENS 
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

I Strömsunds kommun finns en rutin för avvikelsehantering som personalen är skyldig att följa, 
rutin finna även för Lex Sarah och Lex Maria anmälningar. En vårdskada utreds alltid av MAS, 
om läkare varit involverad kan utredningen ske i samråd med landstingets medicinskt ansvarige 
läkare. MAS sammanställer och återkopplar till Närvårdschef som i sin tur återkopplar till övrig 
personal, eventuellt är MAS även delaktig i återkoppling. Närvårdsnämnd delges årlig 
sammanställning av avvikelserapportering och fallskador. 

Vid risk för vårdskada är Närvårdschef ansvarig för utredning, sammanställning, analys och att 
åtgärder vidtas för att förebygga risk, Närvårdschef återkopplar till personal samt delger 
Närvårdsnämnd. 

 

10 KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Klagomål direkt till verksamheten 

I kommunen finns en klagomålsrutin där den enskilde kan fylla i en blankett att lämnas till 
verksamhetschef/närvårdschef, den enskilde kan få hjälp att fylla i blanketten eller lämna 
klagomål muntligen. Det är Närvårdschefens ansvar att utreda, åtgärda, följa upp och ha en 
återkopplande dialog med den enskilde. I dialog med personal vidtas förbättringsåtgärder. 

Klagomål via patientnämnden 

Klagomål via patientnämnden tas emot av Närvårdschef/Enhetschef. Närvården lämnar 
uppgifter som efterfrågas till patientnämnden. Berörd personal informeras om ärendet och 
eventuella patientsäkerhetsåtgärder vidtas. Närvårdsnämnd informeras. 

Klagomål via socialstyrelsen 

När Socialstyrelsen fått ett klagomål återkommer de till verksamheten och beroende på 
klagomålets art kan Socialstyrelsen välja att begära in handlingar från verksamheten, svar från 
verksamheten på olika frågor, komma på inspektion och/eller ge närvårdsämnden möjlighet att 
yttra sig i ärendet. I dessa ärenden är alltid MAS delaktig samt medicinskt ansvarig läkare.  Efter 
behandling av svar/yttranden från verksamheten/närvårdsnämnd kommer Socialstyrelsen med 
ett svar till verksamheten/närvårdnämnden om vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas 
eller om det som görs/gjorts är tillräckligt i ärendet. Närvårdsnämnd informeras.  
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11 SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Närvård Frostviken inbjuder allmänheten till samråd och information två gånger per år, mötet 
läggs i anslutning till Pensionärsföreningens månadsmöte, mötet ger möjlighet till dialog där 
synpunkter på verksamheten tas emot. Vid mötet deltar ordförande i Närvårdsnämnd samt 
Närvårdschef. 

Tips och synpunkter från enskilda i mötet med anställda, tas om hand av den anställde som i sin 
tur förmedlar till tjänstgörande sjuksköterska och därefter Närvårdschef. Beroende på 
synpunktens karaktär åtgärdas den genast eller tas frågan upp på Arbetsplatsträff för beredning 
och beslut om åtgärd.  

12 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Närvårdschef sammanställer klagomål och synpunkter som kommer till verksamheten. Nationella 
patientenkäten är det främsta redskapet som visar på trender eller mönster över tid. 

Närvårdschef presenterar resultat på arbetsplatsträffar och i Närvårdsnämd där resultat diskuteras 
och möjliga förbättringsåtgärder beslutas. 
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RESULTAT 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Vi har två avvikelser rapporterade där händelseanalyser är vidtagna. 

Ingen Lex Maria avseende Hälsocentral eller Ambulans. 

Ambulanspersonal följer sina klädregler. 

I basala hygienrutiner och klädregler når vi inte 100 %. 

Ingen hygienrond är genomförd. 

 

12.1 Strukturmått  

Alla i ambulansgruppen i Gäddede, åtta personer har genomgått de utbildningsdagar som 
Länssjukvården, akutområdet anordnat för den egna ambulanspersonalen. En ur Gäddedes 
ambulansbesättning deltar vid arbetsplatsträffar för Ambulans Nord i Strömsund för att erhålla 
adekvat information som även berör Gäddedes ambulansbesättning. 

Närvård Frostvikens sjukgymnast deltar vid utbildnings och informationsdagar som anordnas för 
primärvårdens sjukgymnaster i Östersund. Vi har under året deltagit vid samtliga tillfällen. 

Via videokonferens har distriktssköterskor deltagit i information om NPÖ. 

Lokal information i Gäddede om Senior Alert av Landstingets/regionförbundets personal. 

Lokal information i Gäddede om BOA, artros-skola. 

12.2 Processmått  

Läkemedelsgenomgång är under året genomförd på samtliga vårdtagare med e-dos recept. 
Registrering i Senior Alert har påbörjats under året. Vi registrerar i Palliativa registret. Två 
riskanalyser har genomförts under året, avseende arbetsrutiner på HC och provtransporter. 
Beträffande hygien och klädrutiner har vi nått målet vid en mätning. Atrosskola erbjuds alla 
patienter som har ordination på det. 

12.3 Resultatmått  

V har ingen rapporterad patient med vårdskada, vårdrelaterad infektion eller trycksår. 
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12.4 Måluppfyllelse  

Frågan tas upp vid samrådsträff med Hälsovalskansliet. 

12.5 Åtgärder efter patientsäkerhetsdialog 

Närvård Frostvikens första år i Hälsovalet. Ingen patientsäkerhetsdialog har genomförts under 
2012. 
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13 SAMMANFATTANDE ANALYS AV RESULTAT 

Närvård Frostviken når de uppsatta målen till viss del men behöver arbeta mer med 
patientinformation och bemötande.  

En mer strukturerad egenkontroll behöver utarbetas. 

Vi behöver hjälp att komma igång med granskning av journaler samt kontroll av loggar. 

Vårt geografiska läge och bristen på transporter/ kommunikation är ett problem avseende prover 
som skickas till Sjukhuset för analys, ett fortsatt område att arbeta med där vi kan behöva hjälp 
och stöd från länssjukvården.  

14 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR 
KOMMANDE ÅR 

Närvårdsnämndens inriktningsmål för 2013-2014 
- Fortsatt god ekonomisk hushållning.  
- Närvårdsnämnden tar ansvar för genomförande av Folkhälsoprogrammet inom Närvård 
Frostviken. 
- Vårdtagares/brukares inflytande över sin vardag ska öka 
- Fortsatt kvalitetsutveckling 
- God tillgänglighet till verksamhet och tjänster. 
- Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert. 
- Trygg och säker läkemedelsanvändning. 
- Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de kommunala arbetsplatserna. 
- Ungdomsarbetslösheten ska minska. 
- Tillgängligheten i vården, Gäddede HC ska vara bland de 10 bästa i länet under 2013-2014 
- Kontinuitet läkare, Vid uppföljni8ng, återbesök, av kroniska sjukdomar ska patienten träffa sin 
ordinarie läkare. 
Ovanstående mål för Närvårdsnämnden för 2013 bryts ner i verksamhetsplan som är under 
utarbetande. 
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Gemensam nämnd för 2013-01-18  8  
närvård Frostviken   

     

Justering (sign) 
 

§ 7 
 
Övriga frågor 
 
• Karin Åhrén, nyligen pensionerad från sin tjänst som administratör 

hos närvårdsnämnden, har visat sin uppskattning för den avtackning 
hon fick genom ett trevligt tackkort. 
 

• Närvårdsnämnden och socialnämnden har att genom samråd bevaka 
att olika frågor av kommunövergripande karaktär får en likvärdig ut-
formning i hela kommunen. Nu aktuella exempel på detta är värde-
grundsfrågor för hemtjänst och särskilt boende och hur värdegrunds-
garantier ska utformas i kommunen. 
 

• Plan för anhörigstöd. Denna plan har gått på remiss till de förtroen-
devalda inom närvårdsnämnden och socialnämnden. Inkomna syn-
punkter har sammanställts av närvårdschef och företrädare för social-
förvaltningen. Nu reviderat planförslag ska behandlas av social-
nämnden i februari och läggas fram till närvårdsnämnden till sam-
manträdet i mars. 
 

_____ 
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