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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den 
kommunala hälso- och sjukvården 

Sammanfattning 
Omsorgsberedningen har formulerat ett förslag till en strategi för Finspångs hälso- 
och sjukvård med fokus på patientsäkerhet.  Den grundar sig på den analys 
beredningen gjort av nuläge, identifierade förbättringsområden samt kommande 
krav och reformer. 

I strategin finns en beskrivning av beredningens uppdrag, hur beredningen arbetat 
för att få relevant information och aktuella data. Beredningen redovisar också SKLs 
syn på patientsäkerhet och definierar några begrepp för att underlätta läsbarheten.  

För den som vill fördjupa sig i fler data om patientsäkerhet i Finspång hänvisar 
beredningen till bilagd rapport ”Underlag patientsäkerhetsberättelse för kommunal 
hälso- och sjukvård 2017”.  

I den vägledande frågestunden i kommunfullmäktige önskar beredningen få 
guidning kring följande frågor: 

1. Är det några områden/aspekter som behöver förstärkas eller förtydligas?

2. Finns i förslaget delar som kan tonas ner eller tas bort?

3. Förslag på nya områden?
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1 Äldredelegationen. Kommunerna övertog ett hälso- och sjukvårdsansvar från Landstingen. 
2 
Tröskelprincipen innebär att om individen kan ta sig till vårdcentralen utan uppenbara svårigheter ansvarar Reg-

ionen för personens hälso- och sjukvård. Om individen bedöms som att inte orka blir ansvaret kommunens. 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se

Datum: ver.2018-05-02 

Till: Kommunfullmäktige 

Kopia:

Från: Omsorgsberedning 

Underlag inför vägledande frågestund  - Strategi för den 

kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka pa-

tientsäkerheten

1. Inledning och bakgrund
Kommunen har haft ett hälso- och sjukvårdsansvar sedan ÄDEL

1
-reformen

1992 och då inledningsvis i särskilt boende(SÄBO). Ansvaret sträckte sig 

upp till legitimerad sjuksköterskenivå men gällde också de legitimerade  

yrkesgrupperna arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkarinsatsen i SÄBO an-

svarades av dåvarande landstinget numera Region Östergötland(RÖ) via 

särskilda avtal mellan huvudmännen.  

Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården har sedan 2014 utökats till 

att också gälla delar av hemsjukvården. I länet har man överenskommit om 

en tröskelprincip
2
 som avgör om patienten får sin hälso- och sjukvård av

kommunens hemsjukvård eller via vårdcentralen på RÖ för Finspångs del 

Närsjukvården i Finspång(NiF). 

Ytterst ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården är ”Vårdgivaren” 

som i Finspångs kommun är Kommunstyrelsen.  

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så 

att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och patientsäkerhetslagen. Patienterna ska erbjudas en trygg och lättillgäng-

lig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt för patien-

tens integritet och självbestämmande.  

Hälso- och sjukvårdspersonal 
De legitimerade yrkesgrupperna är alltid att betrakta som hälso- och sjuk-

vårdspersonal i sin yrkesutövning. Vårdpersonalens arbete är i grunden om-

sorg med utgångspunkt från Socialtjänstlagen. Vid vissa tillfällen i arbetet 

så utför de arbetsuppgifter på ordination, instruktion eller delegation från le-
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gitimerad personal. Vid dessa tillfällen räknas vårdpersonalen som hälso- 

och sjukvårdspersonal. Utgångsläget för all hälso- och sjukvårdspersonal är 

att patienten inte ska drabbas av vårdskada eller utsättas för risk för att 

drabbas av vårdskada vid omvårdnad, vård och behandling inom den kom-

munala hälso- och sjukvården. 

 

All hälso- och sjukvårdspersonal ska:     

 arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning  

 arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner 

 arbeta preventivt i syfte att förebygga skador och risker via de nationella 

kvalitetsregistren 

 arbeta för att öka och stärka patientens och/eller närståendes delaktighet i 

vården 

 arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  

 arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

 

Lagstiftning 

En omfattande lagstiftning reglerar hälso- och sjukvården. I grunden handlar 

det om hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Utöver dessa 

två grundläggande lager finns ett antal lagar, författningar och meddelande-

blad att ta hänsyn till. Denna omfattande lagstiftning har brutits ner i en hel 

mängd riktlinjer och rutiner som mer i detalj styr det dagliga arbetet.   

Nära Vård 
Utvecklingen inom kommunens hälso- och sjukvård kommer med stor  

sannolikhet att präglas av den förskjutning av hälso- och sjukvården där 

alltmer avancerad vård kommer att ske i hemmet. En statlig utredning pågår 

under ledning av Anna Nergårdh. Den är benämnd ”Samverkan för en god 

och nära vård” som i ett första delbetänkande pekar på en rad kommande 

förändringar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Utredningen har till 

uppdrag att lyfta primärvården som basen i hälso- och sjukvården.  

 

Uppdraget är att föreslå en förskjutning av första linjens hälso- och sjukvård 

från slutenvården/akutsjuksvården till primärvården. Denna förskjutning av 

hälso- och sjukvården kommer att göra att fler patienter kommer att vara i 

behov av kommunal hemsjukvård. Det kommer ställa stora krav på vår or-

gansation i form av resurser, kompetens och flexibilitet. Det gäller såväl 

sjuksköterskeorganisationen som inom hemrehabiliteringen. 

Patientsäkerhet 

Här följer en kort introduktion vad gäller begreppet patientsäkerhet enligt 

Patientsäkerhet (SKL, 2017).  

Några viktiga begrepp 

Patientsäkerhet: skydd mot vårdskada 
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Vårdskada: skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgär-

der vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 

Avvikelse: händelse som medfört eller som kunnat medföra något oönskat 

Negativ händelse: händelse som medfört något oönskat 

Tillbud: händelse som kunnat medföra något oönskat 

Vad är patientsäkerhet? 

Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot vårdskada; skador 

som hade kunnat undvikas genom adekvata åtgärder. Ofta är det brister i or-

ganisationen såsom brist på rutiner, teknik, kommunikation och information 

som kan vara orsaken till att en individ skadas. Vanliga vårdskador är fall-

skador, undernäring, trycksår, läkemedelsmisstag och vårdrelaterade infekt-

ioner (Patientsäkerhet, 2017 SKL). 

 

Systematiskt och strategiskt patientsäkerhetsarbete 

Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det 

framgår hur arbetet har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka pa-

tientsäkerheten.  Berättelsen ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del 

av den. Det ska finnas tydliga mål och rutiner för riskanalyser och egenkon-

troll. Resultaten ska användas för att identifiera risker och förbättringsområ-

den.  

 

Patientsäkerheten berör alla inom hälso- och sjukvård; patienter, närstående 

och de som på något sätt arbetar inom verksamheterna. Socialstyrelsen lyf-

ter fram tre viktiga perspektiv.  Dessa är att vården ska vara patientfokuse-

rad, kunskapsbaserad och organiserad för säker vård.  

 

Ansvar, ledning och styrning 

Samtliga medarbetar har skyldighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.  

I varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med sär-

skilt ansvar för kvalitet och säkerhet. I vissa kommuner finns också en  

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) utsedd. Det är en  

fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut med ansvar för de delar som 

rör rehabilitering.  

 

MAS ansvar bl.a. för att delegering av arbetsuppgifter är patientsäkra, att 

det finns rutiner vid kontakt med läkare, att anmälan enligt Lex Maria görs 

vid allvarliga avvikelser samt att journaler förs i den omfattning som  

föreskrivs i patientdatalagen. 

 

Patientsäkerhetskultur 

Det finns ofta flera orsaker till att en vårdskada uppstår.  Med en individsyn 

söks orsaker till enskilda medarbetare tillkortakommanden. Med en vidare 

syn utgår man istället från att negativa händelser inträffar på grund av bris-

ter i organisation, arbetsmiljö, kompetens och rutiner. Genom att identifiera, 
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analysera orsaker till avvikelser och vårdskador samt involvera alla medar-

betare i detta arbete finns möjligheter att skapa en s.k. säkerhetskultur.  

 

Medverkan och delaktighet 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är patienters och närståendes medver-

kan. Särskilt viktigt är detta när vården bedrivs i patientens hem. Genom att 

engagera patienter och närstående kan man uppmärksamma dem på risker 

samt hur risker kan förebyggas och upptäckas. Den enskilde behöver också 

kunskap om hur upptäckta risker ska förmedlas till vårdgivaren. Fördelen 

med att engagera närstående är att de kan komma med för sjukvården nya 

perspektiv på vården. Brukarråd och intresseorganisationer är också värde-

fulla arenor för att diskutera risker och avvikelser.  Synpunkter från patien-

ter och närstående ska tas om hand.
 

 

Riskområden 

En av de vanligaste orsakerna till avvikelser i vården handlar om brister i 

informationsöverföring. Säker vård bygger på att all information, även den 

som ges av patienten och närstående, tillvaratas på ett effektivt och korrekt 

sätt.  

 

Ytterligare ett stort riskområde är fall då dessa kan få allvarliga och varakt-

iga konsekvenser. En fallriskvärdering via kvalitetstegister ska göras på pa-

tienter över 65 och andra vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjuk-

domstillstånd.  Efter utvärdering görs en planering av åtgärder. 

 

Infektioner, smittspridning och vårdhygien är ett växande riskområde. En av 

de viktigaste förebyggande åtgärderna är god följsamhet till hygien- och 

klädregler. 

 

Patienter kan skadas i vården på grund av felaktig läkemedelsanvändning 

som avser ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och för-

varing av läkemedel. I en lokal instruktion ska rutiner och ansvarsfördelning 

finnas dokumenterad.  Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) är 

ytterst ansvarig för att ändamålsenliga rutiner fastställs. Delegationsord-

ningen när det gäller medicinering är också viktig. Inte minst i vårdens 

övergångar mellan vårdgivare är läkemedelsavstämning en viktig del så att 

information överförs vid såväl utskrivning som inskrivning. 

 

Trycksår orsakar personligt lidande och ett ökat behandlingsbehov. Försäm-

rat näringsstatus och svårigheter att själv ändra läge är en riskfaktor när det 

gäller trycksår. En riskbedömning bör göras på alla patienter över 70 år och 

som är sängliggande, rullstolsburna eller är sittande stora delar av dagen. Ett 

redskap för att arbeta med risken för trycksår är kvalitetsregistret Senior 

Alert. Det finns också förebyggande åtgärder att sätta in som ex. tryckavlas-

tande madrass, hälavlastning eller lägesändring som schemalagts. 
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Risk för undernäring är ett tillstånd som förekommer hos nästan var tredje 

patient på sjukhus eller boende inom äldreomsorgen. Sociala, kulturella och 

psykologiska faktorer medverkar när det gäller risk för undernäring. Det är 

oftast lättare att förebygga än att behandla undernäring.  Därför rekommen-

deras att individer som befinner sig i riskzonen identifieras.  

 

Munnens hälsa påverkar allmänhälsan. Förmågan att tugga, svälja och upp-

leva smak betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. Särskilt diabe-

tes ökar risken för en vikande munhälsa. Dessutom kan bakterier i munhålan 

spridas till andra organ.  

 

Ytterligare ett riskområde inom vården är fördröjd eller utebliven undersök-

ning. Det finns inga data på hur omfattande denna brist är. Upprättandet av 

vårdplaner är ett sätt att komma tillrätta med detta riskområde. 

 

Även medicintekniska hjälpmedel (överflyttningshjälpmedel, rullstolar, 

madrasser, personliftar, duschstolar) kan utgöra en risk. Exempel på avvi-

kelser är felaktig hantering av produkter och bristande underhåll. 

 

Kvalitetsarbete – rapporteringsskyldighet 

Ett av det mest utvecklade kvalitetsarbete och möjlighet till förbättringsar-

bete inom den kommunala hälso- och sjukvården är avvikelsehanteringen. 

Det är ett väl inarbetat sätt att hitta förbättringsområden som infördes tidigt 

efter ÄDEL-reformen. Metoden utgår ifrån att systematiskt rapportera 

felhändelser och risker i verksamheten. Händelserna hanteras sedan först 

och främst av första linjens chef tillsammans med sin personal. Arbetet går 

ut på att analysera varje händelse för att hitta systemfel och bakomliggande 

orsaker för att sedan vidta relevanta och verksamma åtgärder som om möj-

ligt kan förhindra att felhändelsen upprepas.  

 

2. Patientsäkerhet i Finspång 
 

Nuvarande politiska mål 
De nuvarande politiska målen för hälso- och sjukvården beslutades 2010 av 

Kommunstyrelsen.  De politiska målen för den kommunala hälso- och sjuk-

vården är: 

 

Finspångs kommuns hälso- och sjukvård, inkl. munhälsa och rehabilitering 

ska vara av god kvalitet genom: 

 

 Att ha en hög patientsäkerhet 

 Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg 

 Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut 
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 Ingen ska behöva dö ensam 

 

Målen har speglat den palliativa vården tydligast och lett fram till positiva 

resultat bl.a. från kvalitetsregistren. Att beskriva patientens vård och omsorg 

sista tiden i livet via en palliativ hälsoplan har varit en stor framgång.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen för Finspångs kommun 2014-2024 visar att personer 

i åldern 65-100 år förväntas öka från 5146 till 5596 personer. Det är en ök-

ning på cirka 9 procent. 2014 var antalet personer i åldersgruppen 65-100 år 

ca 24 procent av den totala folkmängden i Finspångs kommun. 2024 beräk-

nas antalet personer i samma åldersgrupp vara ca 25 procent.  

I riket beräknas antalet personer i åldersgruppen 65-100 år vara 18 % av den 

totala befolkningen (ca 1,9 miljoner personer). Detta innebär att den totala 

ökningen i åldersgruppen 65-100 år är högre i Finspång jämförelse med  

riket. 

Medellivslängden
1
 fortsätter att öka och de äldre blir allt friskare upp i åren. 

Det gör att sjukligheten upp i åren komprimeras till ett mindre antal år men i 

och med att antalet personer ökar så ökar också vårdbehoven. 
 

1
Ref. Läkartidningen nr.48 2010 artikel Anders Ahlbom m.fl. 

 

Urval av data från Finspång 

Här presenteras ett litet urval av de data som finns i Patientsäkerhetsberät-

telsen för kommunal hälso- och sjukvård (2017). Urvalet har i viss mån 

styrts av de mål som antogs 2010 och som betonar kvaliteten i den palliativa 

vården.  Eftersom läkemedelshantering och fallolyckor är ett förbättrings-

område presenteras även data inom detta område.
1
 

En av hälso- och sjukvårdens uppdrag är att jobba med preventionsarbete 

via de nationella kvalitetsregistren. Resultaten ska användas för att utveckla 

verksamheten ytterligare och säkra vården samt höja kvalitén för patienten.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Patientsäkerhetsberättelsen bifogas de handlingar som skickas ut inför den vägledande frågestunden i Kf.  
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Palliativ vård 
 

Resultat från Palliativa registret 2017 Finspångs kommun 

 

Kommentar: Ett utdrag ur registret för 2017 visar att vi i Finspång gjort för-

bättringar i resultatet under året i jämförelse med 2016. Förbättringar ses 

inom flera områden inte minst inom ”utförd validerad smärtskattning”.  Det 

borgar för att patienten i livets slut får adekvat omhändertagande och bra 

symtomkontroll med kvalitet och ett värdigt slut. Ett långt och träget arbete 

av våra palliativa ombud och palliativa kontaktpersoner har i högsta grad 

bidragit till det resultat vi kan se. 

 

Riskbedömningar Senior Alert 

 

Antalet riskbedömningar i Senior Alert kvalitetsregister 2017 

 

Kommentar: Figuren ovan visar att vi i Finspång är mycket duktiga på att 

riskbedöma personer i Senior Alert främst i särskilt boende.  
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Felhändelser läkemedel och fall 

 Antal 

rapporte-

rade 

felhändelser 2017 

 

 

 

 

Kommentar: Läkemedelshanteringen är det område näst, fallolyckor, där det 

rapporteras flest felhändelser. Läkemedelshanteringen är också det patient-

säkerhetsområdet som är mest reglerat av riktlinjer och rutiner.    

 

Det totala antalet glömda läkemedelsdoser under året i jämförelse: 

År         2012     2013   2014    2015    2016    2017 

Antal     225      150      353      345      372      337 

K

o

m

m

e

n

t

a

r

: 

Ö

k

ningen mellan 2013 till 2014 beror på att kommunen fick ansvar för hem-

sjukvården och därmed också fick ansvaret för att rapportera felhändelser. 

 

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning 

 

 

 

 

 

 

Typ Fall Fall med konsekvens Läkemedel 

Antal 548 815 638 

Mått Finspång antal Riket  

Antal inkluderade vårdtagare 219 24847 

Antal vårdtagare på korttidsplats 18 923 

Antal kvinnor 138 16531 

Antal män 81 8316 

Över 85år 111 13392 

Antal vårdtagare med infektion 0 368 

Procent  0% 1% 

Antalet vårdtagare med antibiotika 3 750 

Procent 1% 3% 
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Kommentarer: Årligen medverkar Finspång i en nationell mätning av vård-

relaterade infektioner som kallas HALT. Mätning sker via Folkhälsomyn-

digheten. Resultatet ovan visar för Finspångs del att vi inte hade någon per-

son som uppvisade infektionssymtom vid mättillfället.  Även andelen per-

soner som behandlades med antibiotika vid mättillfället understiger rikssnit-

tet vilket är bra. I jämförelse med tidigare år så ligger vi bättre till vid årets 

mätning (2017). 

 

 

 Trycksår 

  

 

  

Kommentar: Trycksår räknas som en vårdskada och ska i verksamheten ut-

redas och orsaken till att såret uppkommit ska sökas. Detta för att om möj-

ligt förhindra att de uppkommer. Verksamheten ska arbeta med riskföre-

byggande åtgärder så långt det är möjligt för att sår inte uppkommer. 

 

3. Uppdrag och genomförande 

 

Uppdrag från Kommunfullmäktige 

Omsorgsberedning har från fullmäktige (Kf.2017-0142-2) fått ett uppdrag 

att ta fram en strategi för den kommunala hälso- och sjukvården.  Syftet 

med strategin är att stärka patientsäkerheten inom vård- och omsorg. Bered-

ningen ska ha ett patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och till-

gänglighet. Beredningen ska ta hänsyn till gällande hälso- och sjukvårdslag-

stiftning.  

I uppdraget ingår också att analysera hur det ser ut i Finspång kommunala 

hälso- och sjukvård idag och föreslå förbättringsområden. Beredningen ska 

även göra en omvärldsanalys. 

Analys av kommunala data 

Det föreligger en mängd data vad gäller patientsäkerheten i Finspång och 

beredningen har tagit del av vissa av dem.  Ett urval av dessa görs under ru-

briken ”Urval av resultat”.  En aktuell bild av patientsäkerhetsarbetet gavs 

som en inledning på beredningens arbete.   

Samtal med nyckelpersoner och deras förslag 

En viktig del i analysen var att träffa lokala nyckelpersoner som kunde ge 

År Antal uppkomna sår Antal läkta sår 

2017 20 13 

2016 28 19 
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oss sin bild av verksamheten med fokus på patientsäkerhet.  Vi bad också 

om deras uppfattning om eventuella förbättringsområden som beredningen 

skulle beakta. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har varit koordina-

tor och sakkunnig under hela arbetet. Beredningen har bjudit in följande 

personer till beredningens möten: 

Demenssjuksköterska 

Dietist 

Palliativa ombud 

Äldresjuksköterska 

Sjuksköterska inom omsorgen om funktionsnedsatta 

Verksamhetschef från Närsjukvården i Finspång 

Chefer inom kommunens hälso- och sjukvård 

Rehabiliteringen – fysioterapeut och arbetsterapeut 

Frivillig- och anhörigstöd 

Psykiatrisjuksköterska hemsjukvård 

Beredningen upplever att det finns ett stort engagemang i verksamheten och 

att mycket fungerar bra. Följande synpunkter framfördes av inbjudna nyck-

elpersoner: 

    Den stora frågan gäller nuvarande och kommande behov av personal 

som besitter den kompetens, också specialistkompetens, som behövs för 

att bedriva en säker vård. Förbättringsområden: Utbildning av vikarier, 

språkkunskaper hos vikarier, visa på karriärmöjligheter/status, kompe-

tens avancerad vård/fler specialistsjuksköterskor, utbyggt samarbete 

med Vård- och omsorgslinjen. 

 

   Flera av våra nyckelpersoner nämnde att läkarresursen som Regionen 

ansvarar för behöver vara större än vad den är idag, inte minst med 

tanke på den kommande reformen ”Nära vård”. 

 

    Äldre är också en grupp där den ökande psykiska ohälsan gör sig gäl-

lande och förslag framfördes om en satsning på förebyggande folkhälsa 

som ett sätt att minska ensamheten; framförallt inom hemsjukvården. 

    Hemsjukvården behöver i högre omfattning omfattas av användandet av 

kvalitetsregistret ”Senior Alert” för riskbedömningar. 

 

    En fråga som framkom var ” behövs en översyn av den s.k.  

tröskelprincipen i hemsjukvårdsreformen”? 

 

   Ett större fokus på ett rehabiliterande synsätt för att ta vara på de för-

mågor den enskilde har kvar.  Hjälpmedel i arbetsmiljön är också en vik-

tig förebyggande åtgärd.  

 

    För att undvika lång nattfasta och undernäring finns kostombud i verk-

samheten som varit framgångsrika i sitt arbete. Dock framkom att med-
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verkan vid tillagandet av mat också är en viktig del i arbetet.  Frågan om 

valfrihet när det gäller matsedeln togs upp. 

 

    Förslag om boende och dagverksamhet för yngre dementa personer dis-

kuterades. 

 

   Teamträffar i verksamheten för att få en helhetssyn på brukaren.  

 

Verksamhetsbesök 

Flera av politikerna i beredningen har gjort verksamhetsbesök. Genom sam-

tal med verksamma och patienter (när så var möjligt) var syftet att få en bild 

av patientsäkerheten. Vi bad också om eventuella förslag på förbättringar. 

Vissa av dessa berör inte patientsäkerheten, och har förmedlats till sektor-

cheferna. Vi fick många positiva bilder av hur verksamheten fungerar, men 

också några förslag på förbättringsområden: 

Kompetensförsörjning 

 Vid besöken var kompetensförsörjningsfrågan också i fokus.  Det 

fanns en medvetenhet om att avsaknad av kompetenta vikarier kan på-

verka patientsäkerheten  

 Samarbete med vård- och omsorgslinjen på CNG efterfrågas för att få 

fler elever att söka dit  

 Kompetensutveckling kring demens, psykisk ohälsa och andra specia-

liteter behövs  

 Vid läkemedelshantering är rätt kompetens och språkkunskaper viktiga 

för säkerheten  

 Stödpedagoger efterfrågas 

 Städpersonal för att frigöra kompetens hos undersköterskor? 

 Utbildning av undersköterskor 

 

Psykisk ohälsa 

 Äldrekurator efterfrågas 

 Meningsfulla anhörigträffar  

 Tillgång till läkare 

 Meningsfull vardag- förebyggande arbete psykisk ohälsa 

 

Rehabilitering 

 Resursbrist – fysioterapeut och arbetsterapeut 

 Bibehålla brukares förmågor för att t.ex. förebygga fall 

 

Kost och nutrition 

 Säkerställa goda matvanor 

 Delaktighet i samband med måltider 

 Motivation istället för förbud 
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Arbetsmiljö/fysisk miljö 

 Ändamålsenliga lokaler – t.ex. Hårstorp omsorg 

 

Övrigt 

 Digitalisering/dokumentation 

 

 

 

 

 

 

Referenser: 

 
Finspångs kommun (2010). Politiska mål för kommunal hälso- och sjuk-

vården 

Finspångs kommun (2017).  Patientsäkerhetsberättelse för kommunal 

hälso- och sjukvård.  

Finspångs kommun (2017). Rutiner för kost och måltider i boende för 

äldre.  

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:30) 

Läkartidningen (2010/nr 4). 

SKL (2017). Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård. Stockholm. 

SOU 2017: 53.  God och nära vård.  Stockholm. 
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Berednings förslag till strategi 

 

Patientsäkerhetskultur, patientsäkerhetsarbete och skydd mot vårdskada 

All personal på alla nivåer ska vara delaktiga i arbetet att skapa en 

riskförebyggande säkerhetskultur. Analyser av avvikelser ska vara en 

gemensam grund för lärande, ett ständigt pågående förbättringsarbete samt 

kompetensutvecklingsinsatser. Riskbedömningar ska kontinuerligt utföras 

för att undvika vårdskador.  

 

Särskilda insatser ska vidtas för att minska andelen trycksår, fallolyckor, 

läkemedelshanteringsfel och vårdrelaterade infektioner. 

 

Nattfastan ska minska i alla verksamheter till rekommenderad nivå och 

kostombud ska även finnas inom hemsjukvården. 

 

Delaktighet 

Närstående och patienter ska ges möjlighet att vara delaktiga i och ges 

information om hur patientsäkerhetsarbetet kan förbättras. 

 

Patienter ska uppmuntras att vara delaktiga vid planering av måltider och 

ges möjligheter att påverka kosten.  

 

Tillgänglighet, trygghet och kontinuitet 

Alla patienter ska uppleva att hälso- och sjukvården är trygg och 

lättillgänglig. Till varje patient ska utses en patientansvarig sjuksköterska så 

att kontinuiteten i vården säkerställs. 

  

Rehabilitering och rehabiliterande synsätt 

Den rehabiliterande kompetensen ska på olika sätt säkerställas så att 

patientens behov av rehabilitering tillgodoses. I alla verksamheter ska finnas 

ett rehabiliterande och förebyggande synsätt så att patienterna får stöd med 

att bibehålla och träna förmågor. I det förebyggande arbetet ska även sociala 

aspekter beaktas. 
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2 

Säkerställande av kompetens 

Läkarresursen måste på sikt öka inte minst med tanke på ökande behov 

inom kommunens hälso- och sjukvård. 

 

Kommunen ska ha ett proaktivt och innovativt förhållningssätt när det gäller 

att rekrytera, kompetensutveckla och behålla sin personal inom hälso- och 

sjukvården. Det gäller inte minst hur behovet av kompetenta vikarier ska 

tillgodoses och säkerställas.  

 

Studerande som läser olika typer av vårdutbildningar ska bemötas på ett 

välkomnande och professionellt sätt. De ska känna till vilka 

karriärmöjligheter som finns inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

Specialistkompetensen inom geriatrik, palliativ-, demens-, psykiatrisk- och 

rehabiliterande vård ska stärkas. 

 

Vården i livets slutskede 

Den enskilda patientens behov av palliativa vård ska beskrivas i en 

vårdplan. Den ska grunda sig på patientens vilja och vila på en humanistisk 

människosyn. Ingen ska behöva dö ensam. 

 

Digitala tjänster 

Vid införande av digitala tjänster ska alltid stor hänsyn tas till patientens 

förmåga att tillgodogöra sig tjänsten.  

 

20



Magnus Pirholt 

2018-02-07  1 (1) 

Dnr KS.2017.0825 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på 
Vallonvägen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med 
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång. 
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör 
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på 
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd 
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte 
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas 
Wenströms väg. 

Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever 
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen 
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en 
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.  

Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den 
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från 
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.  

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men 
föreslås beaktas i framtida planering. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat.

2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Kommunstyrelsen Protokoll 54 (54) 

Sammanträdesdatum: 

2018-04-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2018-§ 151 Dnr: KS.2017.0825 

Svar på medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med 
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång. 
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör 
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på 
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd 
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte 
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas 
Wenströms väg. 

Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever 
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen 
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en 
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.  

Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den 
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från 
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.  

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men 
föreslås beaktas i framtida planering. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat.

2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

- - - - -
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Joakim Joge 

2018-02-06  1 (1) 

Dnr KS.2017.1087 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro 
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.  

Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.  
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett 
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i 
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar 
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att Kommunen hörde av sig 
i frågan. 

Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man 
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den 
fanns där. 

Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de 
ställer sig till förslaget.  Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan 
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och 
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens 
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att avslå medborgarförslaget.

2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Kommunstyrelsen Protokoll 49 (49) 

Sammanträdesdatum: 

2018-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2018-§ 178 Dnr: KS.2017.1087 

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro 
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.  

Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.  
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett 
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i 
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar 
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att kommunen hörde av sig i 
frågan. 

Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man 
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den 
fanns där. 

Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de 
ställer sig till förslaget.  Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan 
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och 
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens 
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen: 

- Att förvaltningen återupptar dialogen med Siemens, kanske kan kommunen
bidra med renhållning och underhåll.

Beslutsgång 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och om det faller 
ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande Ulrika Jeansson (S)ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer 
hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 50 (49) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att avslå medborgarförslaget. 
  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 

- - - - - 
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Kommunfullmäktige Protokoll 37 (37) 

Sammanträdesdatum: 

2017-11-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2017-§ 179 Dnr: KS.2017.1087 

Förslag att remittera e-förslag - Permanent bro från 
Bruksgatan över till Slottsparken 

Sammanfattning 
Görild Svendsen har lämnat ett e-förslag om Permanent bro från Bruksgatan över 
till Slottsparken förslaget har totalt fått 42 röster. Görild skriver bland annat: 

”Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via 
nedre delen av Bruksgatan till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse 
vara estetiskt tilltalande och anpassas så rörelsehindrade personer kan 
använda den.” 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.

- - - - -
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Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken. 

Sammanfattning 

Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via nedre delen av Bruksgatan 
till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse vara estetiskt tilltalande och anpassas så 
rörelsehindrade personer kan använda den. 

Beskrivning 

Idag finns en tillfällig gångbro uppmonterad då en cirkus skall hålla till i Slottsparken. Det vore önskvärt 
med en permanent gångförbindelse i detta läge. Slottsparken skulle på detta sätt bli betydligt mera 

tillgänglig som ett vackert andningshål för centrumflanerare. En vacker bro i detta läge skulle dessutom 
ytterligare försköna den vackra Slottsparken. 

Fredrik Wastesson, 2017-09-20 15:24:40 

Förslaget är inlämnat av Görild Svendsen. Flera pappersunderskifter har lämnats och dessa räknas sedan 
med om förslaget går vidare 

Onlineunderskrifter 

Nr. Namn Datum Kommentar 

1 Lena Svensson 2017-08-22 Mycket bra och trevligt förslag. 

2 Clara Nyström 2017-09-16 
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Cristina Lindén 

2018-05-09  1 (2) 

Dnr KS.2017.0081 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 
1:1 och Hårstorp 1:89. 

Sammanfattning 
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns 
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010. 

Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på 
Östra Hårstorp.  

En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal 
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10. 
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24. 

I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med 
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra 
Vallonbygdens nybyggnation. 

Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd 
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200 
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen 
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900 
kr/kvadratmeter bruttoarea. Se bifogad karta. 

Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom 
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar 
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden 
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten 
även om fastighetsbildningen inte är avslutad. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till

Vallonbygden
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Cristina Lindén 

2018-05-09  2 (2)  

Dnr KS.2017.0081  

  

 

 

2. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta enligt ovan beskrivna 

överenskommelse om fastighetsreglering 

3. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivna överenskommelse 

om fastighetsreglering. 
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Rita Jönsson 

2018-04-25  1 (1) 

Dnr KS.2017.0536 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2017 (KS 2017. 0536) att ge sektor 

utbildning i uppdrag att starta upp verksamhet med barnomsorg på obekväm 

arbetstid på Metallens förskola. I april fick sektor utbildning starta 

förskoleverksamhet på Högklint efter att verksamheten för ensamkommande 

barn, som bedrivits där, upphört. Dessa lokaler uppfyller de krav för 

brandsäkerhet för dygnet-runt verksamhet som finns, vilket Metallens förskola i 

nuläget inte gör. Sektor utbildning föreslår därför att verksamheten förläggs till 

Högklints förskola. 

Förslag till beslut 

1. Att ge sektor utbildning i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg

på obekväm arbetstid på Högklints förskola.
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Robin Levander 

2018-05-18  1 (1) 

Dnr KS.2018.0001 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunfullmäktige 

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt 
som ersättare i styrelsen för Finet AB 

Sammanfattning 

Ingrid Ström (S) har begärt att bli entledigad från samtliga uppdrag, närmare 

bestämt uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdraget som 

ersättare i Finet AB:s styrelse.  
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