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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-09 

 
  

Nämnden för Vård & Omsorg 

Sammanträde onsdagen den 16 juni 2021 kl. 13:00 

Digitalt sammanträde, via Teams 

Klicka här för att delta i mötet.  
 

 Ärende Dnr Förslag 

 Val av justerare  Hanna Schölander (L) 

 Tillkommande och utgående ärenden   

1.  Delrapport 1 EY - Kolla vård- och 

omsorgsboende 

Maria Carlsrud Felander, EY 

13.05-14.05 

2020-

00915  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

2.  Information om kommande beslut om 

förlängning av avtal 

Linda Tilander, utvecklingsledare 

14.05-14.35 

2021-

00191  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 Paus 

14.35-14.50 

  

3.  Information om flera anmälningar enligt lex 

Maria 

Lotta Kjellner, tf MAS 

14.50-15.05 

2021-

00193, 

00194, 

00195 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

4.  Information om kommunbudget 2022 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

15.05-15.25 

2021-

00182  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk2N2UzOGQtNjU5Ny00ODA3LTkzZDktMTNhOWMyNWQ5ZTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4c0c12-7d70-48cf-9ba1-8623ef967212%22%2c%22Oid%22%3a%221461ebd6-6f51-40d2-a6df-ba84d0801917%22%7d
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 Ärende Dnr Förslag 

5.  Införande av patientavgift inom 

hemsjukvården 

Annakarin Svennebjer, ekonomichef 

15.25-15.35 

2020-

00896  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att skjuta 

fram införandet av uttag av patientavgift inom 

hemsjukvården till januari 2022. 

6.  Ändring av datum för nämndens planeringsdag 

hösten 2021 

Carl Odhnoff, nämndsekreterare 

15.35-15.40 

2020-

00733  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att byta 

datum för nämndens planeringsdag från den 18 

augusti till 26 augusti. 

7.  Redovisning av inkomna beslut/skrivelser 

under maj 2021 

2021-

00166 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

8.  Information från ledamöter och förvaltning 

 

2021-

00044  

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera 

informationen till protokollet. 

 

Hravn Forsne (M) 

ordförande 

Carl Odhnoff 

sekreterare 
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Datum 

2021-04-03 

Df-respons:17965 

Ciceron:2021-00195 
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Internutredning angående felaktigt given insulindos  
 

Bakgrund 
En allvarlig händelse rapporteras in i händelsesystemet. En patient på Åsa vård- och 

omsorgsboende har fått en felaktigt given insulindos. Personal ska ge patienten 

insulin enligt ordination. Istället för att få långtidsverkande insulin har personal givit 

snabbverkande insulin.  

 

Händelseförlopp 
I samband med att en personal skulle ge det ordinerade morgoninsulinet som är 34 E 

Lantos, ett långtidsverkande insulin, ger hen 31 E av Novorapid som är ett 

snabbverkande insulin. Hen upptäcker sitt misstag genast och kontaktade dels en 

kollega som uppmanades att ge patienten något att äta dels ansvarig sjuksköterska. 

Sjuksköterska kontaktade läkare på vårdcentralen som ordinerade övervakning av 

blodsockret en gång i timmen i fyra timmar, samt att patienten skulle ges mat och 

dryck för att säkerställa blodsockernivån. 

Blodsockernivåerna var under förmiddagen den 26/3: 6,2, 4,4, 5,5 samt kl.13 4,5. 

På eftermiddagen var blodsockret 5,1 och 4,4. Ansvarig sjuksköterska kontaktade 

åter ansvarig läkare som ordinerade blodsockerkontroller kl.19 och 22 och att 

dagen därpå ge insulin enligt tidigare ordination. Blodsockret var kl.19 11,5. 

Patienten mådde bra under hela dagen. 

 

Patienten fick extra mat och dryck under dagen samt blodsockret kontrollerades en 

gång per timme enligt ordination. Patienten blev aldrig påverkad av den felaktigt 

givna insulindosen. 

 

Personalen som gav den felaktigt givna insulindosen är enligt enhetschefen en 

ansvarsfull undersköterska som arbetat i 18 månader på Åsa vård- och 

omsorgsboende. Hen har en giltig delegering på att ge insulin. 

Undersköterskan själv förklarar sitt misstag med att hen vid tillfället hade en inre 

stress som påverkade. Stressen hade inget samband med arbetsmiljön utan var mer 

relaterat till det privata livet.  
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När misstaget upptäcktes kontaktades en kollega för att ge patienten något att äta dels 

kontaktades ansvarig sjuksköterska för att ge undersköterskan instruktioner på vad 

som skulle göras. Bägge dessa kontakter är rimliga åtgärder för att förhindra att 

patienten skulle drabbas av blodsockerfall och allvarlig skada. 

 

Undersköterskan kontaktade även enhetschefen på boendet för att informera vad som 

hänt samt skrev direkt en händelserapport 
 
 

Underlag i utredningen 
Hälso- och sjukvårdsdokumentation 

Social dokumentation 

Samtal med enhetschef på boendet. 

 
 
 

Bedömning 
Enligt 8 kap. 10 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska den person 

som överlämnar ett läkemedel till en patient kontrollera patientens identitet, 

läkemedelsnamn, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt, 

och administreringstillfällen och jämföra med ordinationslistan.  

Varje person som utför en avancerad hälso- och sjukvårdsuppgift ska dessutom 

skaffa sig en egen rutin utifrån gällande riktlinjen och som upprepas varje gång 

samma uppgift genomförs för att känna sig trygg och säker på det som ska utföras. 

Detta för att minska risken för felaktigheter i utförandet. 

Den personal som gav injektionen har utifrån lagstiftningen brustit i sitt utförande av 

en hälso- och sjukvårdsinsats och därmed utsatt patienten för stor risk för vårdskada. 

Sammanfattande bedömning är att den beskrivna händelsen är en allvarlig risk för 

vårdskada enligt vad som anges i 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) Därför 

bör händelsen anmälas enligt HSLF-FS 2017:41 Lex Maria till IVO.  

 

 

Åtgärder  

Vidtagna och planerade  
 

Åtgärd  Ansvarig för att 

genomföra åtgärden   
Datum då 

åtgärder ska vara 

vidtagna 

Information till berörd 

personal  

Undersköterskan 

kontaktade kollega samt 

ansvarig sjuksköterska 

Berörd undersköterska  Vidtogs 26/3-21  

Läkare kontaktades för 

vidare ordinationer 

Sjuksköterska  Vidtogs 26/3-21,   

Samtal med berörd 

medarbetare 

Enhetschef boendet Har genomförts  

Genomgång underlaget för Undersköterska och Vidtogs v. 15 2021   



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

3 (3) 

 

 

avancerad delegering. Nytt 

kunskapstest med ansvarig 

sjuksköterska. 

 

sjuksköterska 

Genomgång med 

personalgruppen angående 

vikten av att vara noggrann 

och säker och hålla sig till 

gällande riktlinjer inom 

läkemedelshantering och 

insulin. 

 

Enhetschef boende Har gått igenom på 

APT 

Händelsen blir ett lärande 

exempel 

Vid uppföljning och 

förnyelser av 

delegeringsbeslut betonar 

sjuksköterska vikt av att 

vara noggrann och säker på 

vad som ska ges  

Enhetschef 

sjuksköterskor 

Sker kontinuerligt 

vid förnyelser och 

omprövningar av 

delegeringsbeslut 

Händelsen blir ett lärande 

exempel 

 

 
 

 

Uppföljning 
Enhetschefen på boendet är ansvarig för att föreslagna åtgärder följs upp. 

Sjuksköterskornas chef är ansvarig för att informera sjuksköterskorna om händelsen 

och vad de ska tänka på i samband med insulindelegering.  

Brister redovisas och följs upp varje delår och helår av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i patientsäkerhetsberättelsen.   

 

 

Lotta Kjellner  

Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Vård & Omsorg, Kungsbacka Kommun 
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Datum 

2021-03-23 

Df-respons 16082, 

16085 

Coceron:2021-00194 
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Internutredning angående felaktigt given insulindos  
 

Bakgrund 
Händelse inrapporterad i händelserapporteringssystemet i Hede/Älvsåkers 

hemtjänstgrupp gällande en felaktigt given insulindos. Patient har läkemedelsövertag 

och får hjälp med sitt insulin av personal från hemtjänsten. När personal skulle ge 

kvällsdos insulin som är långtidsverkande tar hen fel spruta och ger istället 44 

enheter snabbverkande insulin.  

 
Händelseförlopp 
På kvällen den 31 /12 2020 var en personal hos patienten för att ge insulin. Hen 

skulle ge långtidsverkande insulin Toujeo och la fram sprutan. När dosen var given 

upptäckte hen att var det fel spruta. Detta innebar att patienten hade fått 

snabbverkande insulin men med det långtidsverkande insulinets ordination. 

Personalen ringde omedelbart till tjänstgörande sjuksköterska som kontaktade 

jourläkare. Personal gav patienten saft att dricka för att försöka motverka att 

blodsockret sjönk. 

Läkaren rekommenderade inläggning och ambulans tillkallades men patienten ville 

inte åka med ambulansen in till sjukhuset utan insatser skedde istället i hemmet av 

sjuksköterska och omsorgspersonal under hela natten. 

Sjuksköterskan åkte ut till patienten och var där cirka 20 minuter efter 

telefonsamtalet från personalen, blodsockret hade då sjunkit från 14,6 till 4,3.  

Sjuksköterskan gav Glucagon 1 mg s. c. enligt ordination av läkarjouren. Efter 45 

minuter var blodsockervärdet 4,5 och läkaren ordinerade ytterligare Glucagon 1 mg 

s. c. 

Enligt ordination skulle blodsockret kontrolleras varje halvtimme i fem timmar 

efter att den felaktigt givna injektionen gavs. Under natten genomfördes dessa 

kontroller. En halvtimme efter den andra Glucagoninjektionen var blodsockret 6,3 

och därefter 5,3, 4,4, 8,6 för att efter 5 timmar efter den felaktigt givna 

insulininjektionen vara 16,2.  

Under hela förloppet mår patienten efter omständigheterna bra, dock upprörd och 

irriterad över vad som har hänt hen. 
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Personalen som gav fel insulin är en van undersköterska som har delegering på att ge 

insulin. Hen förklarade orsaken till sitt handlande med att det var dålig belysning i 

rummet, svårt att se skillnad på sprutorna samt att hen inte följde sin vanliga rutin, 

men att hen borde kollat mer noga innan hen gav insulinet. 

 

 

Underlag i utredningen 
Hälso- och sjukvårdsdokumentation 

Social dokumentation 

Skriftlig redogörelse från inblandad personal  

 

 

Bedömning 
Enligt 8 kap. 10 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska den person 

som överlämnar ett läkemedel till en patient kontrollera patientens identitet, 

läkemedelsnamn, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt, 

och administreringstillfällen och jämföra med ordinationslistan.  

Den personal som gav injektionen har utifrån lagstiftningen brustit i sitt utförande av 

en hälso- och sjukvårdsinsats och därmed utsatt patienten för stor risk för vårdskada. 

Patienten bedömdes av läkare ha behov av annan vårdnivå, men ville inte åka till 

sjukhus vilket medförde insatser med övervakning, blodsockerkontroller och 

behandling med Glucagon i hemmet för att förhindra hypoglykemi.  

Sammanfattande bedömning är att den beskrivna händelsen är en allvarlig vårdskada 

enligt vad som anges i 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och därför anmäls 

händelsen enligt HSLF-FS 2017:41 Lex Maria till IVO.  

 

Åtgärder  

Vidtagna och planerade  
 

Åtgärd  Ansvarig för att 

genomföra åtgärden   
Datum då 

åtgärder ska vara 

vidtagna 

Information till berörd 

personal  

Kontakt med läkare vid 

händelsen 

Sjuksköterska på plats Vidtogs 31/12-20  

Hälso- och 

sjukvårdsinsatser i form av 

blodsockerkontroller, 

blodsockerhöjande 

läkemedel samt 

övervakning av 

hälsotillstånd under natten. 

 

Sjuksköterska samt 

undersköterska 

Vidtogs 31/12-1/1-

21 

 

Berörd personals 

insulindelgering drogs in 

Sjuksköterska Vidtogs v 1 2021  

Samtal med undersköterska Enhetschef hemtjänst Vidtogs 4/1-21   
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om händelsen 

Samtal i arbetsgruppen 

gällande alltid vara 

noggrann och säker i 

samband med 

insulingivning i enlighet 

med riktlinje delegering  

Enhetschef hemtjänst Vidtogs på APT 

31/5-21 

Händelse diskuteras i 

hemtjänstgruppen 

som lärande exempel  

Vid uppföljning och 

förnyelser av 

delegeringsbeslut 

sjuksköterska betona vikt 

av att vara noggrann och 

säker på vad som ska ges  

Enhetschef 

sjuksköterskor 

Kontinuerligt vid 

förnyelser och 

omprövningar av 

delegeringsbeslut 

Händelsen blir ett lärande 

exempel 

    

 

 

 

Uppföljning 

Enhetschefen för hemtjänstgruppen är ansvarig för att föreslagna åtgärder följs upp. 

Sjuksköterskornas chef är ansvarig för att informera sjuksköterskorna om händelsen 

och vad de ska tänka på i samband med insulindelegering. Brister redovisas och följs 

upp varje delår och helår av medicinskt ansvarig sjuksköterska i 

patientsäkerhetsberättelsen.   

 

 

 

Lotta Kjellner  

Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Vård & Omsorg, Kungsbacka Kommun 
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Datum 

2021-03-17 

Df-respons 17007, 

17009, 17071 

Ciceron: 2021-00193 
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Internutredning angående förväxling läkemedel i 
Hede/Älvsåker hemtjänst 
 

Bakgrund 
En allvarlig händelse rapporterades in i händelserapporteringssystemet. Händelsen 

inträffade i Hede/Älvsåker hemtjänstgrupp och gällde förväxling av läkemedel. 

Händelserapporten beskriver en händelse där en rulle med Apodospåsar lämnades ut 

till fel patient. Apodosrullen var avsedd för patient A men istället lämnades den hos 

patient B. Under kvällen 12/2, hela dagen 13/2 och morgonen 14/2 får patient B fel 

läkemedel, totalt 4 tillfällen.  

 

Händelseförlopp 
 

Ansvarig läkare genomförde ett hembesök tillsammans med sjuksköterska hos 

patient A eftersom hen hade mått dåligt en tid.  Prover togs och det konstaterades att 

hen hade för högt kaliumvärde (5,1) och läkaren satte därför ut patient A’s kalium. 

Läkaren beställde en ny Apodosrulle enligt den nya ordinationen. Ansvarig 

sjuksköterska tar med sig den gamla Apodosrullen till lokalen och plockar ut 

kaliumtabletterna ur denna och uppger hen trodde att den nya beställda Apodosrullen 

skulle komma först på måndag. Sjuksköterskan lämnar därefter den justerade 

Apodosrullen samt läkemedelslistan direkt till personal som ombeds att lämna dessa 

till patient A, vilket görs. 

 

Senare under dagen kommer den nya Apodosrullen från apoteket. Sjuksköterskan ber 

då annan personal att byta ut den nyligen justerade Apodosrullen mot den nya hos 

patient A. 

 

Undersköterskan åker till fel patient och lämnar den nya Apodosrullen och 

läkemedelslistan till patient B och tar tillbaka hens Apodosrulle och lägger den i 

hemtjänstlokalens skåp. Efter samtal med enhetschef kan inte undersköterskan 

förklara varför hen lämnade fel Apodosrulle till fel patient utan säger själv att det var 

slarv, stress och att hen hade bråttom hem med lite tid kvar att avsluta arbetspasset 

på. 
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Utlämnandet av Apodosrullarna skedde fredagen den 12/2 kl. 16. Den 13/2 ringde 

omsorgspersonal ansvarig sjuksköterska och berättade att Apodospåsen för 

middagsmedicinen hos patient B saknades. Inga åtgärder vidtogs då av 

sjuksköterskan utan hen hänvisade till ansvarig sjuksköterska på måndagen. Den 

14/2 tog personalen återigen kontakt med ansvarig sjuksköterska och berättade då att 

en förväxling hade skett och att det låg fel medicinrulle i skåpet hos patient B. Det 

innebar att patient B hade fått fel mediciner fredag kväll till söndag morgon. 

Sjuksköterskan tog kontakt med ansvarig jourläkare som ordinerade extra kontroll av 

blodtryck, puls, temp och allmäntillstånd hos bägge patienter samt kontroll av 

kaliumvärdet för patient A dagen därpå. 

Omsorgspersonal uppmärksammade sjuksköterska på lördagen att det saknades 

middagsmedicin hos patient B men inga åtgärder vidtogs. Detta innebar att patient B 

fick fortsatt fel mediciner under hela lördagen samt söndag morgon. Söndagens 

middagsdos fick hen först senare på dagen. Personalen informerar enhetschefen att 

de har kontrollerat antal tabletter mot läkemedelslistan men att de inte genomförde 

en identitetskontroll. Detta upprepades under två dagar. 

I hälso- och sjukvårdsdokumentationen från den 13/2 går att läsa att sjuksköterskan 

inte hade någon lösning på problemet utan hen överlämnade det till patientansvarig 

sjuksköterska att lösa på måndagen. Då detta problem uppstår borde sjuksköterskan 

ställa en motfråga angående patientens identitet för att upptäcka eventuella misstag.  

 

När personalen på söndagen upptäckte att det var fel medicin hos patient B 

kontaktade de joursköterskan som i sin tur kontaktade jourhavande läkare för 

åtgärder. 

I hälso- och sjukvårdsdokumentationen framkommer att patient A:s Apodosrulle är 

justerad vilket innebär att patienten inte har erhållit den utsatta medicinen. Emellertid 

uppfattar joursköterskan händelsen som om patient A har fått den utsatta medicinen 

vilket medförde att provtagning kaliumvärde ordinerades till dagen därpå. 

 

Läkaren ordinerar kontroller samt att T. Enalapril inte skulle ges på kvällen till 

patient B. 

 

Det blev inga konsekvenser för patient A eftersom denne hade sin justerade 

Apodosrulle i sitt medicinskåp.  

Patient B blev utan sina vätskedrivande och smärtstillande Panodil. Patient B fick 

även en högre dos av T. Enalapril. På söndagen den 14/2 när förväxlingen upptäcktes 

fick patient B sina saknade middagstabletter senare under dagen och eftersom hen 

hade fått en högre dos av T.Enalapril uteslöts den kvällen enligt ordination av läkare. 

Blodtryck, puls och allmäntillstånd följs under söndagen hos patient B. 

Allmäntillståndet var enligt hälso- och sjukvårdsdokumentation opåverkat och 

blodtryck 120/50-140/60, puls 54-58.   

 

 

Omedelbara åtgärder 
Läkare kontaktas när förväxlingen uppdagas. Läkaren ordinerar kontroller av 

hälsotillstånd samt att nytt kaliumprov ska tas dagen därpå för patient A. 

Rätt Apodosrulle hämtas och lämnas åter till patient B. 
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Underlag i utredningen 
Hälso- och sjukvårdsdokumentation 

Social dokumentation 

Enhetschefens beskrivning 

Skriftlig redovisning av ansvarig sjuksköterska 

Personals skriftliga redovisning  

 

 

 

Bedömning 
I det aktuella händelseförloppet har flera misstag begåtts som resulterade i att fel 

patient erhöll fel medicin. Det startar med att fel Apodosrulle läggs i fel medicinskåp, 

det fortsätter med att personal inte genomför identitetskontroller vid överlämnande 

av medicin och det avslutas med att sjuksköterskan inte utreder problemet ytterligare 

redan på lördagen den 13/2.  

 
Enligt 8 kap. 10 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska den person 

som överlämnar ett läkemedel till en patient kontrollera patientens identitet, 

läkemedelsnamn, läkemedelsform, läkemedlets styrka, dosering, administreringssätt, 

och administreringstillfällen och jämföra med ordinationslistan. Personalen uppgav 

att de känner till rutinen men har inte följt rutinen vilket innebär att de har brustit i 

samband med att de felaktiga medicinerna gavs. 

Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete som förutsätter goda kunskaper och ett 

gott omdöme hos den personal som hanterar läkemedel. För patienternas säkerhet 

krävs att personalens ansvar är klart definierat och att var och en är medveten om 

sina befogenheter och sitt ansvar. I samband med delegering går omsorgspersonal en 

utbildning och genomgår ett prov. Sjuksköterskan säkerställer att omsorgspersonal 

har tillräcklig kompetens att utföra hälso- och sjukvårdande insatser som delegeras.  

Enligt Riktlinje läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 

Kungsbacka kommun ska den som överlämnar ett läkemedel kontrollera patientens 

identitet och ge patienten det ordinerade läkemedlet vid avsedd dag och tidpunkt. 

Räkning av antalet tabletter i Apodospåse ska genomföras och kontrolleras gentemot 

uppgift på påse och läkemedelslista. I det aktuella händelseförloppet bedöms den 

felaktiga hanteringen till stor del bero på brister i identitetskontroll i samband med 

överlämnandet av medicin. Händelseförloppet hade kunnat stoppas redan på 

lördagen om sjuksköterskan bättre försökt identifiera vad problemet med de 

uteblivna medicinerna var. 

 

Sammanfattande bedömning är att förväxling av Apodosrullar är en allvarlig risk för 

vårdskada enligt vad som anges i 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och 

därför anmälas enligt HSLF-FS 2017:41 Lex Maria till IVO.  
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Åtgärder  

Vidtagna och planerade  
 

Åtgärd  Ansvarig för att 

genomföra åtgärden   
Datum då 

åtgärder ska vara 

vidtagna 

Information till berörd 

personal  

Kontakt med läkare vid 

händelsen 

Sjuksköterska Vidtogs 14/2-21  

Kontroll av 

allmäntillstånd och 

vitalparametrar  

Sjuksköterska 

delegerat till 

undersköterska 

Vidtogs 14/2-21  

Samtal med berörd 

personal om händelsen 

Enhetschef hemtjänst Vidtogs 15-19/2-

21  

 

Genomgång i 

arbetsgruppen av vikten 

att följa gällande rutiner 

inom 

läkemedelshanteringen  

Enhetschef hemtjänst Vidtogs på APT 

31/5-21 

Händelse diskuteras i 

arbetsgruppen 

som lärande exempel  

Vid uppföljning och 

förnyelser av 

delegeringsbeslut betona 

vikt av säker 

läkemedelshantering  

Enhetschef 

sjuksköterskor 

Sker kontinuerligt 

vid förnyelser och 

omprövningar av 

delegeringsbeslut 

Händelsen blir ett lärande 

exempel 

Ta upp i 

sjuksköterskegruppen hur 

liknande händelse ska 

hanteras om 

läkemedelspåsar saknas, 

ställa kontrollfrågor  

Enhetschef för 

sjuksköterskor 

APT och skriftlig 

information  

Händelse lyfts i 

sjuksköterskeorganisationen 

som lärande exempel 

Personal ska kontrollera 

patients identitet i 

planeringsverktyget 

Intraphone. Jämföra 

identitetsuppgifter med 

apodos samt 

läkemedelslista för att 

säkerställa att det är rätt 

individ.  

Enhetschef hemtjänst  APT 31/5.  Händelse diskuteras i 

arbetsgruppen 

som lärande exempel. 

Åtgärd införs. 

 
 
 

Uppföljning 

Enhetschefen för hemtjänstgruppen är ansvarig för att åtgärderna följs upp. 

Enhetschef för sjuksköterskorna är ansvarig för att sjuksköterskorna följer process 

för delegering.  

Brister redovisas och följs upp varje delår och helår av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i patientsäkerhetsberättelsen.   
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Lotta Kjellner  

Vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Vård & Omsorg, Kungsbacka Kommun 
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Belopp i tusen kronor Tillägg 2022

KS/Överförmyndarverksamheten 300

KS/Infrastrukturplattform kommungemensam digitalisering 5 000

Kultur & Fritid, bidrag Kvinnojouren 1 000

Valnämnden, valår, fler valdistrikt, ej nivåhöjande 500

Teknik, utökat väghållningsansvar, KF beslut 2 500

Service, Ekonomisk rådgivning, ej nivåhöjande 700

Gymnasium & Arbetsmarknads utmaningar 2 962

Individ & Familjeomsorgs utmaningar 2 413

Vård & Omsorgs utmaningar 11 986

SUMMA 27 361



•

•

•

•





Löpnr Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

810 Pölagården avveckling x

Summa boendeplatser 120 -26 0 120













 

 

Datum 

2021-05-19 
Diarienummer 

VO 2021-00182 

 

 

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer 
0300-83 40 44 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Information om budget 2022 

 

Beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning  

Ekonomichef Annakarin Svennebjer informerar nämnden om de ekonomiska förutsättningarna för 

nämndens budget 2022. På nämndens planeringsdag i augusti 2021 kommer arbetet att fortsätta med 

eventuella prioriteringar/effektiviseringar för att nämndsbudget 2022 ska vara i balans. 

 

 

Annakarin Svennebjer  

Ekonomichef     



 

 

Datum 

2021-06-03 
Diarienummer 

VO 2020-00896 

 

 

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annakarin Svennebjer 
0300-83 40 44 

Ekonomichef Förvaltning 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Införande av patientavgift inom hemsjukvården 

Förslag till beslut  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att skjuta fram införandet av uttag av patientavgift inom 

hemsjukvården till januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog 2020-04-14 beslut i § 31, dnr 2019-00846, om en taxa för patientavgifter 

inom hemsjukvården. Ett uttag av taxan var tänkt att ske från 1 juli 2020 men på grund av förseningar i 

verksamhetssystemet Combine och Coronapandemin så kommer förvaltningen inte att kunna införa 

patientavgiften från september 2021.  

Efter sommaren kommer leverantören till verksamhetssystemet Combine att genomföra en större 

transformering av systemet. Detta kommer till stor del påverka arbetssituationen för Sjuksköterskor 

och Rehabpersonal främst genom ett mycket stort arbete med genomgång/ förändring av alla journaler.  

Förvaltningen är även orolig för hur transformation påverkar uttaget av patientavgifter då avgiften är 

beroende av hanteringen av journalerna.  

Förvaltningen bedömer därför att det kan uppstå kvalitetsbrister under transformationen och för att få 

ett kvalitetssäkrat underlag föreslår därmed att nämnden beslutar att skjuta fram införandet till januari 

2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-03 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson  Annakarin Svennebjer 

Förvaltningschef    Ekonomichef 



 

 

Datum 

2021-06-09 
Diarienummer 

VO 2020-00733 

 

 

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Carl Odhnoff 
0300-83 48 39 

Nämndsekreterare 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Byte av datum för planeringsdag i augusti  

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att byta datum för nämndens planeringsdag från den 18 augusti 

till 26 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutade 2020-10-21 i § 89 att ha en planeringsdag den 18 augusti 2021. Förvaltningen 

föreslår dock nu att nämnden ska flytta fram sin planeringsdag under augusti för att den inte ska hållas 

under perioden med sommarsemester. Nytt förslag till datum för planeringsdagen blir därför 26 

augusti.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Carl Odhnoff 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare/utredare 



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

VO 2021-00166 

 

 

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 

Registrator 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inkomna beslut/skrivelser under maj 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 

Nämnden för Vård & Omsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-05-01 – 2021-05-31 har följande beslut/skrivelser inkommit till nämnden för 

Vård & Omsorg: 

Diarienummer Beskrivning 

2021-00186 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 81 Antagande av 

reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för planbesked 

2021-00180 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 76 Ombudgetering och 

resultatfonder bokslut 2020 

2021-00160 (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-05-04 KF § 90 Fyllnadsval för 

uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 

2021-00117 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2021-00111 (Integritetskyddsmyndigheten, IMY) Beslut från IMY 

2021-00084 (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från IVO 

2020-00548 (Nämnden för Individ & Familjeomsorg) Protokollsutdrag 2021-05-20 NIF § 79 

Konkurrensutsättningsplan - Individ & Familjeomsorg och Årsplan 2021-2022 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
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Lillemor Berglund Andreasson   Cecilia Wahlgren 

Förvaltningschef     Registrator 


