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Bilaga Sammanställningar av data  
    

Senior Alert 
2019 2020 2021 

Antal registreringar 112 68 117 

Antal riskbedömningar med risk 106 56 106 

Åtgärdsplan vid risk för fall 90 % 90 % 77 % 

Åtgärdsplan vid risk för trycksår 83 % 100 % 83 % 

Åtgärdsplan vid risk för undernäring 86 % 100 % 80 % 

Åtgärdsplan vid risk för ohälsa i munnen 84 % 87 % 76 % 

 

Svenska HALT Gullspång 

2018 

 

Gullspång 

2020 

 

Riket 

2020 

 

Gullspång 

2021 

Riskfaktorer:     

urinkateter 4,7 % 14,3 % 8,7 % - 

Kärlkateter 0 % 0 0,2 % - 

Trycksår 9,3 % 0 4,3 % - 

Andra sår 0,1 % 4,8 % 8,9 % - 

Kirurgiska ingrepp 0 % 0 2,3 % - 

Vårdtyngd:     

desorientering 69,8 % 73,8 % 66,4 % - 

inkontinens 62, 8 % 54,8 % 63,5 % - 

Sängliggande/rullstolsburen 37,2 % 33,3 % 39,3 % - 
 

Under hösten 2021 var planen att HALT-mätning skulle genomföras inom kommunens särskilda 

boenden för äldre. Emellertid utfördes mätningen på två av kommunens fyra boenden, vilket 

medför att resultatet inte kan återspegla jämförbart resultat för Gullspångs kommun.   

 

Palliativa registret 

Kvalitetsindikatorer Resultat 2019 Resultat  

2020 

Resultat 

2021 

Efterlevnadssamtal erbjudet 100 % 100 % 91 % 

Dokumenterat brytpunktsamtal 85,7 % 62,5 % 90,6 % 

Dokumenterad munhälsa bedömd 46,4 % 51,3 % 75 % 

Avliden utan trycksår vid dödsfallet 85,7  % 84,6 % 81,3 % 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 85,7 % 94,9 % 96,9 % 

Utförd validerad smärtskattning 75 % 87,2 % 93,8 % 

Patient ordination mot smärta 100 % 100 % 100 % 

Patient ordination mot ångest 100 % 100 % 100 % 
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Vårdhygien 

 

PPM 
= punktprevalensmätning 

Maj     

-19 

(53 st. ) 

Maj   

- 20 

Maj  

-20 

Riket  

Sept.    

-20 

(58 st.) 

Sept. 

-20 

Riket 

Maj  

-21 

(48 st.) 

Maj 

-21 

Riket 

Följsamhet basala hygienrutiner 8 steg 60 % 60 % 59 % 60 % 65 % 69 % 68 % 

Följsamhet klädregler 4 steg 91 % 97 % 87 % 92 % 89 %  92 % 90 % 

Basala hygienrutiner 4 steg 64 % 60 % 66 % 60 % 69 %  73 % 74 % 

 

 

Självskattning BHK 
BHK=basala hygien- och klädrutiner 

2019 
2 mättillfällen, 

 144 pers. 

2020 

 

Maj, 75 st. 

 

 

Okt, 86 st. 

       2021 

 
Maj, 96 st. 

 
 

Okt, 66 st. 

Handsprit före vårdtagarnära arbete JA 78 % 96 % 95 % 97 % 94 % 

Handsprit efter vårdtagarnära arbete JA 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Använt handskar vid vårdtagarnära arbete JA 99 % 100 % 99 % 100 % 100 % 

Använt plastförkläde vid vårdtagarnära arbete JA 73 % 77 % 81 % 90 % 76 % 

Kortärmad arbetsdräkt JA 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Med visir - - 100 % 90 % -* 

Utan ring JA 97 % 99 %  97 % 100 % 100 % 

Utan armband JA 99 % 100 % 99 % 100 % 100 % 

Utan klocka JA 99 % 100 % 99 % 100 % 100 % 

Kort eller uppsatt hår JA 97 % 99 % 100 % 100 % 98 % 

Korta omålade naglar JA 99 % 97 % 99 % 99 % 100 % 

*Visir byttes ut mot munskydd under tiden för mätningen, kommentarer motsvarar svar på frågan. 

Covid-19 

Genom följsamhet till basal hygien, med tillägg av source control (visir och/eller munskydd) 

och möjligaste mån med fysisk distans och anpassade verksamheter har Gullspångs kommun 

tillsammans med fördelen som landsort, hittills hållit smittan på en låg nivå inom vård- och 

omsorgsverksamhet. Arbetet med att minimera smitta och förhindra smittspridning bland 

patienter och personal har haft full fokus under året som gått. Under 2021 har inte någon patient 

på våra äldreboenden drabbats och de fall som förekommit i ordinärt boende har stannat vid 

enstaka. Regelbundna (oftast veckovis) avstämningsmöten med kommuner, smittskydd och 

vårdhygien i Skaraborg, Skaraborgs sjukhus och vårdcentraler har genomförts. Detta för att 

hålla en aktuell lägesbild och ha följsamhet till regionala beslut och rutiner. 

 

Frakturer     

2021 Inskrivna i hemsjukvård Enbart Sol-insats Inte känd av kommunen 

Höft/lårben 6 1 2 

Övriga 4 3 3 

Totalt antal 10 4 5 

2020 Inskrivna i hemsjukvård Enbart Sol-insats Inte känd av kommunen 

Höft/lårben 2 3 7 

Övriga 5 1 5 

Totalt antal 7 4 12 
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 2019 Inskrivna i hemsjukvård Enbart SoL-insatser Inte känd av kommunen 

Höft/lårben 4 1 2 

Övriga 7 1 3 

Totalt antal 11* 2* 5* 
    

*2019 resultat är efterforskat i januari 2019,  därav kan inte statistiken ses som fullständig/tillförlitlig. 

 

Läkemedelshantering 

Till följd av pandemin Covid-19 har inte alla läkemedelsförråd granskats av extern utförare. Det 

förråd som granskats, enligt rutin, sågs med mindre försummelser som påtalades och åtgärdades 

på plats.  

 
Antal läkemedelsdoser till patient, överlämnande per dygn 

År 1 dos-

tillfälle 

2 dos-

tillfällen 

 3 dos-

tillfällen 

4 dos-

tillfällen 

≥5 dos- 

tillfällen 

2021 13 35 53 30 29  

2020 10  34  46   30  19  

2019 15  33 42  43 14  
 

Varje dygn överlämnas ca. 507 doser läkemedel till patienter inskrivna i kommunal hälso- och 

sjukvård. Detta innebär att ca. 185 055 doser läkemedel överlämnats under året.  

 

Januari Totalt antal inskrivna 

i hemsjukvården* 

Antal hjälp med  

läkemedelshanteringen* 

Andel minst 1  

läkemedelsgenomgång* 

2021 175 160 77 % 

2020 163 147 48 % 

2019 176 148 84 % 
*Enligt angivna svar enkät Läkemedelshantering ifylld av omvårdnadsansvarig sjuksköterska i december månad, 

baserat på patienter med aktuellt beslut om kommunal hälso- och sjukvård. 

Vaccination säsongsinfluensa 

Alla patienter inom kommunal hemsjukvård liksom personal inom vård och omsorg har 

erbjudits kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa. Under rådande pandemi har intresset för 

vaccinering mot säsongsinfluensa ökat.   
 

Mätning olämpliga läkemedel * 

Andel patienter i kommunal 

hälso- och sjukvård 

Olämpliga 

läkemedel (>75 år) 

Läkemedel mot  

psykos  (>75 år) 

Andel personer >75 år 

med > 10 läkemedel 

             2021 - - - 

Hösten 2020 15 % 6 % 24 % 

Hösten 2019 19 % 6 % 34 % 

Hösten 2018 27 % 10 % 37% 
 

Under året har ingen mätning av olämpliga läkemedel genomförts. *Med olämpliga läkemedel 

och läkemedel vid psykos avses Socialstyrelsens lista över vissa lugnande och sömngivande 

läkemedel, vissa läkemedel mot smärta, vissa läkemedel vid sömnbesvär, vissa läkemedel vid 

urininkontinens. Med stigande ålder förändras känsligheten för vissa läkemedel. Härmed även 
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lämpligheten i att inta flera olika sorters läkemedel. Vid läkemedelsgenomgång tar behandlande 

läkare ställning till aktuella läkemedelsordinationer. 

Delegeringar 

I juni 2021 finns 1462 utställda aktiva delegeringar fördelat på 16 legitimerad personal. Flest utställda 

delegeringar har en sjuksköterska med 257 aktiva delegeringar, fördelat på 47 omvårdnadspersonal. Det 

finns ingen utställd aktiv delegering av fysioterapeut eller arbetsterapeut. Ingen delegering har avslutats 

till följd av misskötsamhet. 

Digital signering 

 Totalt antal insatser I tid Genomsnittlig avvikelsetid Andel signerade insatser 

2021 287 313 st. 85 % 14 minuter 94 % 
 

Kontinuerligt ska enhetschef följa upp sin enhets följsamhet till rutin för digital signering. Detta 

görs lämpligen genom slagningar i systemet. Systemet levererar utdata utifrån insats i tid, 

genomsnittlig avvikande tid, andel signerade insatser per total planerade insatser. Det 

övergripande målet för andel signerade insatser är 100 %. Fortsatt ses ett stort antal larm pga. 

fördröjd/utebliven signering. Dessa larm ses i realtid hos legitimerad personal som har till 

uppgift att kontrollera varför larm gått och om larmet inneburit utebliven insats. Vid utebliven 

insats ska avvikelse skrivas.  

Journalgranskning  
 

 2018 2019 2020 2021 

Snittsumma per granskad journal (max 2,0) 1,4 1,6 1,7 - 
 

 

Under året har ingen strukturerad journalgranskning utförts. Under åren 2013-2020 har årlig 

journalgranskning gjorts med syfte att hitta förbättringsområden. Successivt har 

dokumentationen generellt förbättrats. 

Tandvård 

Vårdsamverkansavtal finns rörande utfärdande av intyg om Nödvändig tandvård. Utifrån 

omvårdnadsbehov fastställs om intyg kan utfärdas. Kommunens sjuksköterskor och 

biståndshandläggare är utfärdare av intyg. Under 2021 var antalet intyg förskrivna av 

kommunen 109 st. Av dessa har 87 st. intygsinnehavare tackat ja till en årlig kostnadsfri 

munhälsobedömning. Av dessa har 64 personer fått en munhälsobedömning av Folktandvården.  

De som tackat nej till munhälsobedömning tillfrågas på nytt årligen. Folktandvården har 

uppdraget att årligen utbilda baspersonal i munhälsa/munhälsovård.  Under året har tre st. 

personal utbildats. 
 

Oplanerade transporter  

Mätning av oplanerade transporter är ett verktyg framtaget av Mas-nätverket i Skaraborg. 

Mätningen genomförs årligen under 8 veckor (januari – mars), med fokus på att patienter ska 

vårdas på rätt vårdnivå.  Mätningen i Gullspångs kommun resulterade i totalt 13 transporter. 12 

av transporterna resulterade i vårddygn på sjukhus. Orsak till behovet av transport och 

sjukhusvård var relaterat till bland annat hjärtproblematik, kramptillstånd, frakturmisstanke och 

försämrat allmäntillstånd. 6 beslut om transport fattades av sjuksköterska, 6 st. av läkare och en 

av annan personal. Vid 3 tillfällen angavs att beslutsstödet BViS använts.  

 


