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Plats: Sessionssalen, Stadshuset

Ärenden Dnr
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2 Val av justerare
3 Anmälan om extra ärenden
4 Budgetuppföljning 2019 2019/3
5 Budget 2020
6 Taxor och avgifter
7 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 

antal beslut om bistånd som inte har verkställts 
2019

2019/2

8 Sjukfrånvaro 2019 2019/92
9 Remiss av utredning om ansvar för 

samhällsbetalda resor
2019/120

10 Information från förvaltningen
11 Information från ordförande
12 Delegationsbeslut 2019 2019/6
13 Meddelanden 2019 till vård- och omsorgsnämnden 2019/7

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2019-03-07 Von 2019/3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Budgetuppföljning januari-februari 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari-februari 2019

Beskrivning av ärendet
Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2,7 mnkr. Då har vi bokat upp 
förväntade intäkter för den statliga assistansersättningen.
Prognosen för helåret är ett plus på 0,5 mnkr.
Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 9,6 mnkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom personalområdet och har några huvudförklaringar: dels 
förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra 
årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och 
nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier 
och storhelgstillägg) och dels upplupna löner till följd av förändringar i 
personalskulden till de anställda. 
Prognosen för helåret är att kostnaderna överskrider den budgeterade nivån 
med 2,5 mnkr. Visserligen väntas överskridandet för januari-februari successivt 
minska under året i takt med att främst planerade åtgärder enligt strukturplanen 
genomförs samt att nämnda förändring av personalskulden väntas gå mot noll 
mot årets slut. Men enligt nulägets bedömning krävs ytterligare åtgärder för att 
nå en budget i balans.
Investeringar
Under januari-februari har vi inte genomfört några investeringar, men vi räknar 
med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1,750 
mnkr. 

Cecilia Vestergaard
T f Förvaltningschef
Förvaltningschef
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T Holm 2019-03-20

Utfall jan-feb 2019, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Feb 19 Jan 19 - Feb 19
Externa intäkter -62 426 000 -10 375 000 -13 060 411 2 685 411
Interna intäkter -1 704 000 -292 000 -333 580 41 580
Intäkter totalt -64 130 000 -10 667 000 -13 393 991 2 726 991

Personalkostn 467 517 000 71 647 000 81 259 425 -9 612 425
Lokalhyra 43 136 000 7 207 000 7 068 259 138 741
Kapitalkostnader 1 282 000 223 000 0 223 000
Övriga kostnader 126 095 000 21 899 000 22 311 767 -412 767
Kostnader totalt 638 030 000 100 976 000 110 639 451 -9 663 451

RESULTAT 573 900 000 90 309 000 97 245 460 -6 936 460 

Utfall jan-feb 2019, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Feb 19 Jan 19 - Feb 19
Externa intäkter -53 517 000 -8 926 000 -12 177 966 3 251 966
Interna intäkter -1 704 000 -292 000 -315 029 23 029
Intäkter totalt -55 221 000 -9 218 000 -12 492 995 3 274 995

Personalkostnader 429 663 000 65 423 000 75 178 542 -9 755 542
Lokalhyra 34 492 000 5 756 000 5 691 763 64 237
Kapitalkostnader 1 257 000 218 000 0 218 000
Övriga kostnader 98 402 000 16 976 000 18 538 807 -1 562 807
Kostnader totalt 563 814 000 88 373 000 99 409 112 -11 036 112

RESULTAT 508 593 000 79 155 000 86 916 117 -7 761 117 

Utfall jan-feb 2019, belopp i kr, Vård och omsorg Kostenheten
Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse

periodiserad
Text Jan 19- Dec 19 Jan 19 - Feb 19 Jan 19 - Feb 19
Externa intäkter -8 909 000 -1 449 000 -882 445 -566 555
Interna intäkter 0 0 -18 551 18 551
Intäkter totalt -8 909 000 -1 449 000 -900 996 -548 004

Personalkostnader 37 854 000 6 224 000 6 080 884 143 116
Lokalhyra 8 644 000 1 451 000 1 376 496 74 504
Kapitalkostnader 25 000 5 000 0 5 000
Övriga kostnader 27 693 000 4 923 000 3 772 793 1 150 207
Kostnader totalt 74 216 000 12 603 000 11 230 173 1 372 827

RESULTAT 65 307 000 11 154 000 10 329 177 824 823
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 12 Dnr 2019/3

Budgetuppföljning 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för 
perioden januari-februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Intäkter
Periodens intäkter visar ett plus mot budget på 2,7 mnkr. Då har vi bokat upp 
förväntade intäkter för den statliga assistansersättningen.
Prognosen för helåret är ett plus på 0,5 mnkr.
Kostnader
Periodens kostnader överskrider budget med 9,6 mnkr. Överskridandet finns i 
sin helhet inom personalområdet och har några huvudförklaringar: dels 
förseningar i arbetet med att återställa bemanningen till tidigare nivå efter förra 
årets stimulansbidrag, dels oväntat höga kostnader kopplade till jul- och 
nyårshelgen som föll ut på januari- och februarilönen (semesteruttag, vikarier 
och storhelgstillägg) och dels upplupna löner till följd av förändringar i 
personalskulden till de anställda. 
Prognosen för helåret är att kostnaderna överskrider den budgeterade nivån 
med 2,5 mnkr. Visserligen väntas överskridandet för januari-februari successivt 
minska under året i takt med att främst planerade åtgärder enligt strukturplanen 
genomförs samt att nämnda förändring av personalskulden väntas gå mot noll 
mot årets slut. Men enligt nulägets bedömning krävs ytterligare åtgärder för att 
nå en budget i balans.
Investeringar
Under januari-februari har vi inte genomfört några investeringar, men vi räknar 
med att under kvarvarande del av året upparbeta hela 2019 års anslag på 1,750 
mnkr. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019.

______
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685
asa.engberg@ludvika.se

Redovisas på nämnden
Ärendet redovisas på nämnden.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum Diarienummer

VON  2019/2

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund, 
cathrine.flodstrom@ludvika.se 

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts till och 
med 28 februari 2019

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens 

rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
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Ludvika kommun
Datum

2019-02-01
Diarienummer

VON 2
Sida

2(2)

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och 
upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den 
enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter 
som fanns tillgängliga den 28 februari 2019.

Statistikrapport den 28 februari 2019
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  261 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  192 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  150 K 1

Cecilia Vestergaard
Tf förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 14 Dnr 2019/2

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal 
beslut om bistånd som inte har verkställts 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport 
och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd 
och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som 
beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

 Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.

 Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget 
gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).

 Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och 
omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.

 Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal 
gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka 
gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts 
inom tre månader. 
Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal 
beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från 
dagen för respektive beslut.

Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är 
verkställt.
Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. 
Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 28 februari 2019.
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          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Statistikrapport den 28 februari 2019
Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal 
av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut Varav 
kvinnor

Varav 
män

Antal som tackat nej till 
erbjudande

3 1 2 3

 Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om Antal
LSS – gruppbostad 3

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som 
inte verkställts.

Beslut om Besluts-
datum

Antal
 dagar

Kvinna
eller 
man

Tackat nej till
erbjuden plats (1)
Resursbrist (2)
Annat (3)

LSS – 
gruppbostad

2018-06-15  261 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-08-23  192 M 1

LSS – 
gruppbostad

2018-10-04  150 K 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2019.

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-02-26
Diarienummer

VON  2019/92

Vård- och omsorgsförvaltningen  

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport om sjukfrånvaron för vård- och 
omsorgsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för januari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av 
sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Cecilia Vestergaard
Tf. förvaltningschef

Åsa Engberg
Förvaltningssekreterare

Bilagor
1. Diagram med för januari 2019. 

Beslut skickas till
Akt

16



2019-03-20Sida 1
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-13

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

§ 15 Dnr 2019/92

Sjukfrånvaro 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen för januari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Redovisningen av sjukfrånvaron för personal på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av 
sjukfrånvarotimmar av arbetad tid.

Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad.
Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019

______

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Akt
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Handlingar skickas ut senare eller delas ut vid sammantnrädet
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DELEGATIONSBESLUT
Sida

1(2)
Datum

2019-03-19
Diarienummer

VON 2019/6

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegations besluten.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Arbetsutskottet 
    AU 2019-03-13 § 12- 17

2. Biståndsbeslut
    2019-02-01-29—2019-02-25

3. Förvaltningschef
    Kurser

  - Upptäck våldet

  - Ett fall framåt – om fall och fallprevention för äldre människor

  - Samverkan vid sjukskrivning 

  - Intraphone

  - Biståndshandläggare i fokus

  - SIP -utbildning 

4. Områdeschef 
  - Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet/retur
  - Förordnanden

5. Områdeschefer och enhetschefer
    Ledighetsansökan

   - enskild angelägenhet
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Ludvika kommun
Datum

2019-03-19
Diarienummer

VON 2019/6 
Sida

2(2)

   - tjänstledighet

   - fackligt/politiskt förtroendeuppdrag

   - önskad sysselsättningsgrad 

6. Övriga
 -     
7. Anställningsavtal
 - 125 st

8. Fonder
Inga aktuella 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2019-03-15
Diarienummer

VON  2019/7

Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240- 86685

Vård- och omsorgsnämnden

Redovisning av  meddelanden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

1. VON 2019/93
HOA-Priset.

2. VON 2017/63
Rapportering av målaktiviteter  och ekonomi för 2018 – Tillfälle 4

3. VON 2018/213
Dom från Förvaltningsrätten – Avslår överklagandet som gäller särskilt 
boende.

4. VON 2019/87
Synpunkter på verksamheten, samt svar på synpunkterna.

5. VON 2019/106
Arbetsmiljöverket/ Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla.

6. VON 2019/107
Hjälpmedelsnämnden 2019-01-31 § 1-12 

7. VON 2019/117
Fastställande av uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad för 
kommunalråden

8. VON 2018/87
Patientnämndens protokoll 2018-12- § 105-126

9. VON 2019/118
Patientnämndens protokoll 2019-02 § 1-21 

10. VON 2019/119
Slutversion analysrapport Delaktighet Information

11. VON 2019/82
Dom från Förvaltningsrätten -  Avslår överklagandet som gäller 
föreningsstöd.

Beslut skickas till
Akt 
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Åsa Engberg

Från: Åsa-Margareta Bergkvist
Skickat: den 25 februari 2019 10:38
Till: Åsa Engberg
Ämne: Meddelande till nämnd

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Åsa. 
Denna skrivelse kan gå med som meddelande till nämnd. (Nästa gång)  
// Åsa B 
 

Från: Åsa‐Margareta Bergkvist  
Skickat: den 20 december 2018 12:03 
Till: Anki Möllberg <anki.mollberg@ludvika.se> 
Ämne: Från Nämnden 
 

Hej på er alla! 
Vård och omsorgsnämnden vill säga ett stort grattis till HOA priset! 
Vi gläds med er för den resa ni gjort.  
Det är så otroligt viktigt att få känna att det är roligt på jobbet.  
Omsorgen och vården som ni utför till Kommunens invånare är ofta slitsamt och tar på 
krafterna. Både psykiskt och fysiskt. 
Att jobba i någons annans hem är inte en enkel uppgift och kräver mycket av er. Ni gör ett 
fantastiskt arbete! 
 
Vi har följt er resa. Från att vi fick rapporter om en hemtjänstgrupp som hade det tufft på 
olika vis.  
Till att vi med glädje fick rapporter om att det är på gång att vända. 
Det är så roligt att höra!  
 
Ni har gjort det bra!  
Och vi önskar er fortsatt lycka till! 
 
Vi vill också passa på att önska en fin jul och nyårshelg!  
Både hemma och på jobbet.  
För ert arbete tar ingen julledighet. Den pågår året runt, alla veckans dagar och dygnets alla 
timmar! 
 
Med vänlig hälsning 
Vård och omsorgsnämnden 
Genom Åsa Bergkvist 
 
                                                                         
Åsa Bergkvist 
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2

Ordförande vård- och omsorgsnämnden 
Ludvika kommun 
Vård- och omsorgsnämnden 
0240-866 68, internt 766 68 
Växel: 0240-860 00 
asa-margareta.bergkvist@ludvika.se  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-02-19 
 
 

  
 
 

§ 47  Dnr 2019/62 

 

Rapportering av målaktiviteter och ekonomi 
(budgetuppföljning) för 2018 - Tillfälle 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner periodens rapportering. 

Beskrivning av ärendet 
Tre gånger under pågående verksamhetsår rapporterar förvaltningarna till 
kommunstyrelsen hur det går med arbetet med de övergripande 
verksamhetsmålen (målaktiviteterna) och med ekonomin. Därtill ska en fjärde 
rapportering göras omedelbart efter årets slut för enbart målaktiviteterna. 

Denna rapportering avser graden av genomförande av förvaltningarnas 
planerade målaktiviteter under 2018. 

Under året genomfördes 108 av förvaltningarnas 133 målaktiviteter enligt plan 
(81 procent). Störst andel genomförda aktiviteter finns för verksamhetsmålet 
En miljövänlig kommun (96 procent). Bland förvaltningarna är andelen störst för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- 
och fritidsverksamhet (88 procent). 

Notera att dåvarande räddningstjänstens målaktiviteter inte rapporteras denna 
gång. Detta efter Ludvika kommuns inträde i Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Beslutsunderlag 
1. Arbetsutskottets protokoll från 5 februari 2019 § 16. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 5 februari 2019.  
3. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2018. 
4. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets 

rapportering av målaktiviteter, uppföljningstillfälle 4 år 2018. 
5. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2018. 
6. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2018. 
7. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter, 

uppföljningstillfälle 4 år 2018. 
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8. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

9. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

10. Kommunorganisationens samlade rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

11. Samhällsbyggnadsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhets 
rapportering av målaktiviteter, uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

12. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

13. Social- och utbildningsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

14. Kommunstyrelsens förvaltnings rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

15. Vård- och omsorgsförvaltningens rapportering av målaktiviteter, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

16. Förvaltningarnas rapportering av varje enskild målaktivitet, 
uppföljningstillfälle 4 år 2018. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunchef 
Samtliga nämnder och förvaltningar för kännedom 
Kommunstabens verksamhetscontroller 
Ekonomienheten 
Akten 
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Åsa Engberg

Från: KAN Brevlåda Ludvika Info
Skickat: den 13 februari 2019 07:18
Till: VOO Brevlåda vård & omsorg
Ämne: VB: Synpunkter på verksamheten

 
 
Med vänlig hälsning 
Vicktoria Sjöström 
Registrator 
Ludvika kommun 
________________________________________ 
Från: www@ludvika.se [www@ludvika.se] 
Skickat: den 12 februari 2019 18:18 
Till: KAN Brevlåda Ludvika Info 
Ämne: Synpunkter på verksamheten 
 
Skriv dina synpunkter på verksamheten här Om ett äldreboende ska stängas så är det väl inte mer än rätt att man 
gör det på en ort där det finns flera sådana. I Frbg finns bara ett, och om politikerna anser att det är viktigt att man 
på sin ålders höst ska få bo kvar på sin hemort, där personalen är folk man känner igen, både dem och deras 
familjer, så är det självklart att inte lägga ner Säfsgården. Om ni politiker värnar om de äldres livskvalitet så borde 
det också vara självklart att värna om tryggheten i att få besök av sina anhöriga och vänner utan att dessa ska ge sig 
ut 4‐6 mil enkel resa beroende på vart i kommunen fredriksbergsbornas äldreboende annars skulle vara. Det kräver 
att de har bil, och att vägarna är plogade. Unna de äldre trygghet och livskvalitet på den ort de levat och verkat. 
Tycker s‐politikerna i Ludvika kan ta sig ett tänk till. Det kan väl inte ha varit detta man menade med "folkhemmet". 
Ta bort en avdelning eller två från Ludvikas fyra boenden istället om ni nu måste lägga ner nåt. Åsa Bergkvist 
hävdade att äldre vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Varför är det så svårt att begripa att viljan att flytta 
från orten till en okänd miljö med okända människor bara skulle skapa oro, ångest och förvirring ? Är Säfsgården ett 
ställe med tomplatser, så får man väl se till att utnyttja överskottet på annat sätt. Enl SCB så växer ju skaran 
människor 70 år och uppåt om man ser framåt. Var inte så kortsiktig och bedöm efter hur det ser ut just nu och gör 
er av med lokaler och kompetent personal. Fredriksberg har alltid varit en "röd" ort. Många är sossar. Tro inte ni kan 
behandla Fredriksberg med invånare hur som helst och ändå behålla förtroendet. Det finns gränser för allt. 
 
Tacksam för svar (kontaktuppgifter måste fyllas i nedan) 
 
Fyll  i nedanstående kontaktuppgifter om du vill ha svar på dina synpunkter. 
Christina 
Forsberg 
christinaforsberg4@gmail.com 
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Åsa Engberg

Från: Åsa-Margareta Bergkvist
Skickat: den 28 februari 2019 15:35
Till: Åsa Engberg
Ämne: VB: Svar på synpunkter

Till diariet // Åsa B 
 

Från: Åsa‐Margareta Bergkvist  
Skickat: den 26 februari 2019 09:48 
Till: 'christinaforsberg4@gmail.com' <christinaforsberg4@gmail.com> 
Ämne: Svar på synpunkter 
 
Hej Christina.  
Tack för ditt brev. 
 
Du har i dina lämnade synpunkter skrivit att du önskar svar. Jag skall försöka mig på att bemöta dig i dina 
funderingar. 
 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att alla kommunens olika verksamheter behöver genomföra strukturella 
förändringar.  
Och det skall ske under en treårs period. Det här beror på att prognoser visar att kommunens kostnader är högre än 
vad våra intäkter är.   
För vård och omsorgsverksamheten innebär detta beslut bland annat att vi ska minska antalet särskilda 
boendeplatser.  
Hur vi gör det och vart finns det ännu inga beslut på.  
 
Alla förändringar är inte av ondo och alla leder inte heller till försämringar. 
 
En av förändringarna som redan är på gång är att Kvarngatans särskilda boende blir ett seniorboende.  
Den förändringen skapar möjligheter för fler äldre att byta till en tryggare och en mer anpassad bostad.      
   
I ditt brev kan jag utläsa att det finns en uppfattning om att det redan är bestämt att Säfsgården skall stängas.  
Det är beklagligt när rykten får fart. Det skapar bara en massa oro, frågor och funderingar. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Åsa Bergkvist 
Ordförande vård- och omsorgsnämnden 
Ludvika kommun 
Vård- och omsorgsnämnden 
0240-866 68, internt 766 68 
Växel: 0240-860 00 
asa-margareta.bergkvist@ludvika.se  
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Ludvika kommun 

Hemsida 
www.ludvika.se 

E-post 
info@ludvika.se 

Organisationsnr 
212000-2270 

Postadress 
771 82 Ludvika 

Besöksadress 
Dan Anderssons gata 1 
771 31 Ludvika 

Telefon 
0240-860 00 

Fax 
0240-866 87 

Bankgiro 
467-5088 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 

BILAGA 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-02-08 

Diarienummer 
KS 2018/567 

 
 Fullmäktige 

 

Ansvarsfördelning för kommunalråden 2019-2022 

Kommunalråd Leif Pettersson (S)  
Tjänstgöringsgrad: 100 %. 
Målområde: Båda kommunalråden är ansvariga för samtliga målområden. 

Ansvar nämnder, gemensamma nämnder samt utskott 
Kommunstyrelsen (ordförande) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ordförande)  
Kommunstyrelsens personalutskott (ordförande) 
Krisledningsnämnden (ordförande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden miljö och bygg  
Kultur- och fritidsnämnden 
Social- och utbildningsnämnden  
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (ordförande) 

Råd och kommittéer 
Företagsrådet 
Brottsförebygganderådet 
Jämställdhetskommittén 
Ungdomskommittén  
Samverkansorgan Öddö 

Förbund och kommunförbund 
Dalarnas kommunförbund 
Dalarnas kommunförbund, beredning för dalarnas utveckling (BDU) 
Västerbergslagens samordningsförbund (FINSAM)   

Bolag  
Ludvika kommun stadshus AB (ordförande) 
Västerbergslagens Energi AB 
Västerbergalgens Elnät AB  
Västerbergslagens Kraft AB  
INERA AB 
WessmanBarken Vatten & Återvinning AB  
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-02-08 

Diarienummer 
KS 2018/567  

Sida 
2(3) 

 

 

IUC Dalarna AB (ombud) 
Utveckling Dalarna Holdning AB 
Falun Borlänge Regionen AB 
AB Samarkand2015 (ordförande) 
Västerbergslagens Elförsäljning AB  
Visit Dalarna  

Föreningar  
Intresseföreningen Bergslaget  
Kommuninvest ekonomisk förening (ombud) 
Leader Bergslagen ideell förening  

Styrgrupper  
Arbetsgrupp lokala miljömål  
Referensgrupp projekt genomfart Ludvika  
Referensgrupp årets Stadskärna  
Partnerskap Bergslagsbanan 
Planberedningen 

Stiftelser 
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen  

Kommunalråd HåGe Persson (M)  
Tjänstgöringsgrad: 100 %. 
Målområde: Båda kommunalråden är ansvariga för samtliga målområden.  

Ansvar för nämnder, gemensamma nämnder samt utskott 
Vård- och omsorgsnämnden  
Valnämnd 
Arvodesutskottet 
Förhandlingsutskottet (ordförande)  
Gemensam överförmyndarnämnd 
Språktolknämnd 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfrialäkemedel 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna  

Råd och kommittéer  
Finska rådet  
Pensionärsrådet (ordförande)  

Förbund och kommunalförbund: 
Räddningstjänsten Dala Mitt  
Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU) samt utskottet för kulturskolan  
Kolbäcksån vattenförbund 
Arbogaåns vattenförbund  
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 

Bolag 
LudvikaHem AB 
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Ludvika kommun 
Datum 
2019-02-08 

Diarienummer 
KS 2018/567  

Sida 
3(3) 

 

 

Ludvika KommunFastigheter AB 
Stora Brunnsvik AB 
Tryggheten KB 
Marnäsvikens Trygga Hem  

Styrgrupper 
Styrgrupp överföring av fastigheter  
 

Leif Pettersson  
Kommunalråd  

HåGe Persson 
Kommunalråd  

 

 
 

48



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
1(2) 

2019-02-19 
 
 

  
 
 

§ 45  Dnr 2018/567 

 

Uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad för 
kommunalråden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer uppgifter, ansvarsområden 
och tjänstgöringsgrad för kommunalråden.  

Beskrivning av ärendet 
Efter valet år 2018 bildade Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna i Ludvikas majoritet i fullmäktige.  

Kommunalrådsposten är inte uppdragsreglerad i kommunallagen. I det 
allmänna reglementet för kommunstyrelsens och övriga nämnder § 16 framgår 
det att kommunalråden ska leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet 
och att fullmäktige utser erforderligt antal kommunalråd, dess uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Omfattning av uppdraget 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande är 
också kommunalråd, båda råden tjänstgör på 100 %.  

Förslaget är att dessa två poster fortsättningsvis innehar titeln kommunalråd 
med 100 % tjänstgöringsgrad.  

Ansvarsfördelning 
Det är väsentligt med en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunalråden och 
att fullmäktige ger råden rimliga förutsättningar föra att kunna bedriva sina 
uppdrag. Om det inte finns tydliga riktlinjer eller beslut är det också svårt att 
bedöma om de agerar på rätt eller fel sätt.  

Ansvar innebär att kommunalrådet har särskilt uppsiktsansvar över respektive 
verksamhet samt att processa ärenden från dessa till beslut i kommunstyrelsen 
och fullmäktige. Kommunalråden utgör en politisk ledningsgrupp med ansvar 
för de övergripande målområdena.  

Arbete i kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelse och fullmäktige ingår för 
båda kommunalråden liksom beredning och strategiska möten, 
kommunledningsmöten, företags- och verksamhetsbesök, representation, 
verksamhetsdialoger och gemensamma frukostmöten enligt överenskommelse 
sinsemellan.   
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Förslaget innebär således att kommunalråden ersätter varandra vid förhinder 
om inte annan ersättare är vald. 

I samråd med kommunalråden har en ansvarsfördelning sammanställts vilket 
ska fastställas av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 11 februari 

2018. 
2. Kommunalrådens ansvarsfördelning, daterad den 24 januari 2019. 
______ 
 

Beslut skickas till 
Fullmäktige 
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Analysrapport 

PÅ UPPDRAG AV INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG  –  
ANALYS AV DELPROBLEM DIALOG/DELAKTIGHET OCH 
INFORMATION 

 

PATIENTNÄMNDEN DALARNA, REGION DALARNA 2018 
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Maskinskriven text
Region Dalarna Dnr RD19/01097Inkom 2019-03-07
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2019-02-21 Patientnämnden Dalarna, Region Dalarna 

____________________________________________________________ 

Ansvariga för rapportens innehåll 

Susanne Andersson, handläggare 

Charlotta Borelius, Tf. förvaltningschef  

Paula Forsberg, handläggare 

Carina Meriläinen, handläggare 

Marie Rylander, handläggare 
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Inledning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arbetar på uppdrag av regeringen för en gemensam 

samverkansstruktur som ska bidra till en samlad nationell bild av klagomål inom hälso- och 

sjukvården. Syftet är att klagomålen i ökad omfattning ska användas som kunskapskälla för 

kvalitetsförbättringar. IVO och patientnämndernas nationella chefsnätverk har kommit överens om 

att årligen genomföra en gemensam analys, för att få data på aggregerad nivå. För 2018 ska ärenden 

avseende delproblemen dialog/delaktighet och information till patient/närstående granskas och 

analyseras av respektive patientnämnd. Patientnämnden i Region Dalarna lämnar i föreliggande 

rapport den statistik och den redovisning av analys som genomförts utifrån patientnämndernas 

gemensamma basmodell och inom ramen för överenskommelsen. 

Patientnämnden Dalarna har efter genomförd analys identifierat följande strategier som kan bidra till 

kvalitetsförbättringar för delproblemen dialog/delaktighet och information: 

 Fortsatt arbete för en mer personcentrerad vård 

 Särskilt uppmärksamma risker för ojämlik vård till särskilt utsatta grupper 

 Information och dialog om patientnämndens verksamhet för ökad rapportering med syftet 

att bidra till kvalitetsförbättringar 

 Riktade informationsinsatser till tandvård och kommunal hälso- och sjukvård 

Bakgrund 
Utgångspunkten för urvalet av delproblemen dialog/delaktighet och information har varit 

Patientlagen (SFS, 2014:821) som trädde i kraft den 1 januari 2015. Patientlagen syftar till att stärka 

och tydliggöra patientens ställning i vården och ska främja patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet samt möjligheter att medverka aktivt i den egna vården. Lagen bygger på de 

skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Lagen betonar särskilt att 

barnets bästa ska vara i fokus. Vad det betyder är inte definierat utan behöver bedömas i varje 

enskilt fall (SFS, 2014:821).  

Patientlagen innehåller bland annat bestämmelser om delaktighet och information. Patienten har 

rätt att få information om vård och behandling utifrån aktuell situation och utifrån personens 

förutsättningar. Hälso- och sjukvården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Om 

patienten ska medverka i vården genom att själv utföra vissa åtgärder, ska detta utgå från patientens 

egna önskemål och individuella förutsättningar. Om det är lämpligt kan även närstående medverka i 

utformningen och genomförandet av vården (SFS, 2014:821). 

Socialstyrelsen definierade 2009 en samlad uppsättning indikatorer för god vård. Begreppet god vård 

lanserades i samband med publiceringen av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12). I ledningssystemet finns ytterligare en tydlighet av att 

patientperspektivet behöver synliggöras. 

De sex dimensioner som definierar god vård och lyfts fram i författningen är: 

 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

 Säker hälso- och sjukvård 

 Patientfokuserad hälso- och sjukvård 

 Effektiv hälso- och sjukvård 

 Jämlik hälso- och sjukvård 

 Hälso- och sjukvård i rimlig tid 
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Vårdanalys genomförde 2017 en uppföljning av patentlagens genomslag i svensk hälso- och sjukvård. 

Resultatet sammanfattas med att patientens faktiska ställning inte har förbättrats sedan införandet 

av lagen. Patientens ställning har snarare försvagats för områdena delaktighet, tillgänglighet och  

information. Vårdanalys menar att kännedomen om Patientlagen fortfarande är låg. Vid 

internationella jämförelser så har Sverige under lång tid hamnat lågt i frågor som avser information 

och tillgänglighet (Vårdanalys, 2017).  

I den nationella patientenkäten för Region Dalarna 2016 visar resultaten att helhetsintrycket och 

upplevelsen av vården generellt är god, både inom öppen- och slutenvård, det ligger i linje med 

riksgenomsnittet. 

För 2018 genomfördes den nationella patientenkäten för Region Dalarna i primärvården. För 

kategorin läkarbesök- vuxen ligger Dalarna i linje med riksgenomsnittet. Helhetsintrycket är gott men 

förbättringsområden kan identifieras. För området delaktighet och involvering vid läkarbesök- vuxen 

placerar sig Dalarna något över rikssnittet med 79,2 % nöjda jämfört med 78,9 % för riket och för 

information och kunskap för läkarbesök- vuxen, något under med 74 % nöjda jämfört med riket 74,6 

%.  

Bild 1. Resultat från nationella patientenkäten 2018 i Region Dalarna, primärvård. Läkarbesök- vuxen. 

 

      

(https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2018/) 

 

Den nationella patientenkäten visar att det finns skillnader mellan verksamhetsområden i Region 

Dalarna, vilket ger stöd för fortsatt förbättringsarbete för en god och jämlik vård. Tabellen redogör 

specifikt för områdena information och delaktighet. 
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Tabell 1. Resultat från nationell patientenkät för områdena information och delaktighet per 

verksamhetsområde i Region Dalarna 

 Primärvård Specialiserad 
öppenvård 

Specialiserad 
slutenvård 

Psykiatrisk 
öppenvård 

Psykiatrisk 
slutenvård 

Information 2016 72 % (2017) 82,1 % 79,6 % --- --- 

Information 2018 74 % 82,6 %  78,7 % 65,7 % 60,4 % 
 

 Primärvård Specialiserad 
öppenvård 

Specialiserad 
slutenvård 

Psykiatrisk 
öppenvård 

Psykiatrisk 
slutenvård 

Delaktighet 2016 77,1 % 
(2017) 

82,1 % 75,5 % --- --- 

Delaktighet 2018 79,2 % 88,5 % 83 % 77,5 % 74,2 % 
 

              (https://patientenkat.se/sv/resultat / ) 

Analys 

Syfte 
Att granska och analysera inkomna synpunkter och klagomål till Patientnämnden i Region Dalarna 

från patient/närstående avseende delproblemen dialog/delaktig och information. Rapporten ska 

bidra till en gemensam nationell analys för att få data på aggregerad nivå. 

Metod 

Urval  
Urvalet utgörs av två delproblem under huvudkategori kommunikation, delproblem 3.5.  

Delaktighet/dialog med patient/närstående och delproblem 3.6 Information till patient/närstående.  

Under perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 registrerades totalt 1 297 patientnämndsärenden, varav 

111 ärenden rörande dialog/delaktighet och 105 rörande information. Avseende dialog/delaktighet 

finns ett bortfall av 3 ärenden, som inte riktats mot specifik verksamhet. Totalt granskades 213 

ärenden varav 108 avsåg dialog/delaktighet och 105 avsåg information. 

Datainsamling  
Granskningen baseras på sammanfattningar av patienter/närståendes synpunkter och klagomål 

gällande dialog/delaktighet och information. Ärenden som inkommit till patientnämnden har 

registreras utifrån patient/närståendes upplevelser och berättelse. Patientärenden har hämtats ur IT- 

systemet Synergi. 

Delproblem dialog/delaktighet 

Bearbetning av data 
Ärendena har lästs flera gånger av två handläggare, för att få en fördjupad förståelse för 

patient/närståendes berättelser. Fokus under granskningen var att uppmärksamma särskilt utsatta 

grupper, likheter/skillnader och tendenser. Under granskningen noterades nyckelord och 

beskrivningar som återkom i sammanfattningarna, för att fånga kärnan i vad ärenden som rör 

dialog/delaktighet handlar om.  
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Resultat och analys 
Av totalt 1 297 (737 kvinnor, 527 män, 33 uppgift saknas) antal ärenden som inkom till 

patientnämnden under 2018 har knappt 10 % registrerats under delproblem dialog/delaktighet. 

Nyckelord/begrepp 
Ofta återkommande ord och beskrivningar i patienters/närståendes berättelser: Bristande 

bemötande, bristande information, ej fått besked, ej lyssnad till, saknar dialog/delaktighet i beslut, 

kränkande, felaktigheter i journalen, inte hållit löfte, åtgärd/utebliven åtgärd utan förklaring. Även 

ord/uttryck som nonchalans, inte tagen på allvar, bristande kontinuitet, bristande stöd upprepas.  

Köns- och åldersfördelning 
Könsfördelningen var 59% (64)  kvinnor och 34% (37) män. Åldersfördelningen var spridd men 20-29 

år var mest representerade. 

 

 

Diagram 1. Könsfördelning avseende dialog/delaktighet 

 

Diagram 2. Åldersfördelning avseende dialog delaktighet 
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Fördelning Verksamhetsområde 
Vid jämförelse mellan verksamhetsområden har somatisk specialistvård och psykiatrin mottagit flest 

ärenden avseende dialog/delaktighet, tätt följt av verksamhetsområde primärvård. Tandvården har 

få ärenden registrerade och för kommunal hälso- och sjukvård finns inga ärenden registrerade under 

perioden.  

 

 

Diagram 3. Fördelning respektive verksamhetsområde avseende dialog/delaktighet 

 

Fördelning inom divisioner 
I Region Dalarna är vårdens verksamheter organiserade i divisioner, medicin, kirurgi, primärvård och 

psykiatri. Division psykiatri, primärvård och kirurgi står för störst antal ärenden inom delproblemet 

dialog/delaktighet. Hörsel och syn Dalarna tillhör inte någon division och har angetts som övrigt i 

tabellen nedan. 

 

Diagram 4. Fördelning antal ärenden inom respektive division avseende dialog/delaktighet 
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Diagram 5. Fördelning kön inom respektive division avseende dialog/delaktighet, i de ärenden där kön anges 

 

 

Diagram 6. Åldersfördelning per division avseende dialog/delaktighet 

 

Fokusområden  
Förutom kategorier registrerar patientnämnden Dalarna i förekommande fall även ett eller flera 

fokusområden, för att ringa in kärnan i patienters/närståendes berättelser. Vid jämförelse av 

fokusområden registrerade under delproblemet dialog/delaktighet framkommer inte lyssnad till som 

det vanligast förekommande tätt följt av bristande bemötande. 
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Diagram 7. Fokusområden med avseende dialog/delaktighet 

 

Identifierade brister avseende dialog/delaktighet 
Många patienter/närstående upplever att de inte blir lyssnad på och upplever bristande bemötande 

och att vården inte håller löften. I många patientberättelser framkommer det att anmälare saknar 

besked om provsvar, undersökningar, bedömningar eller förklaringar/motiveringar till fattade beslut, 

insatta eller uteblivna åtgärder.  

Exempel på patienters upplevelser 
Några patienters upplevelser av att inte få vara delaktiga i sin vård: 

” ….Läkaren har dessutom skrivit ut recept på Oxycontin 5 mg, som jag absolut inte ville ha. Har blivit 

fullständigt överkörd av denne läkare i denna sak. …. Varit mycket nonchalant och kört över min vilja 

att inte vilja ha Oxycontin och skrivit ut i alla fall.” 

”jag har inte känt mig delaktig i det som berör mig och min vård gällande mina behandlingar, 

insatser, planeringar.” 

En anmälare berättar att hen remitterats till två  röntgenundersökningar pga. besvär från njurar, sten 

eller cysta tror man. Har aldrig träffat ansvarig läkare och har inte fått svar på sina undersökningar. 

Vill veta vad röntgen visar och diskutera eventuell åtgärd. Under ytan finns hos patienten en oro 

p.g.a. tidigare cancer. 

” Det känns som att ingen under hela det här passet lyssnar, ser eller hör mig, vad jag än säger eller 

gör så spelar det ingen roll. Det ger mig mer panik, frustration och ilska, jag känner hopplöshet. 

Barnmorskan höjer samtidigt lustgasen utan min vetskap så jag blir helt borta”  
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Fördjupad granskning – division psykiatri 
Vid jämförelse mellan divisionerna framkommer att division psykiatri mottagit flest ärenden 

avseende dialog/delaktighet. Totalt mottog division psykiatri 251 ärenden 2018, med fördelningen 57 

% kvinnor, 40 % män. Uppgift om kön saknades i 3 % av ärendena. Vid granskning av problemområde 

dialog/delaktighet framkommer liknande mönster, att det är framförallt kvinnor och anmälare i 

åldersgruppen 20-29 år som upplever brister vad gäller dialog/delaktighet. Upplevelsen att inte bli 

lyssnad till är vanligast förekommande, därefter håller inte löfte och bristande bemötande. 

 

 

Diagram 8. Könsfördelning psykiatri, dialog/delaktighet 

 

 

Diagram 9. Åldersfördelning psykiatri, dialog/delaktighet 
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Diagram 10. Fokusområden psykiatri, dialog/delaktighet 

 

Exempel på patienters upplevelser inom psykiatri 
En patients upplevelse av bristande dialog/delaktighet vid byte av fast vårdkontakt. 

”Jag anser att det är mycket viktigt för patienters trygghetskänsla att patient blir informerad om 

detta så snart det blir klart/aktuellt med jobb byte/avslutning. Samt att det finns en bra plan för en 

bra avslutning och övergång till ny vårdkontakt i överenskommelse…detta är extra viktigt då 

relationen mellan patient och vårdkontakt bygger och bör bygga på en känsla av trygghet och 

kontinuitet, då kontakten ofta står som en viktig och fast punkt i patientens rutiner och vårdplan.” 

En patients upplevelse av bristande dialog/delaktighet. 

”Jag upplever mig väldigt illa behandlad, kränkt, förminskad, mår dåligt och är uppgiven över det 
inträffade. Det kändes som att läkaren inte ens läst min journal, då hen inte kände till mina problem 

samt följa upp behandlingen. Eller så ignorerade hen det. Jag upplevde att hen inte brydde sig om 
mig.” 

Delproblem information 

Bearbetning av data 
Materialet har granskats flera gånger av två handläggare för att få en fördjupad förståelse för 

berättelserna. Fokus under granskningen var att uppmärksamma i vilken omfattning 

patienter/närstående fått information avseende vård och behandling.  Granskningen avser även att 

uppmärksamma eventuella likheter/skillnader mellan verksamhetsområden avseende kön, ålder, 

särskilt utsatta grupper samt fokusområden.  

Resultat och analys 
Av totalt 1 297 (737 kvinnor, 527 män, 33 uppgift saknas) ärenden som inkom till patientnämnden 

under 2018 har knappt 10 % registrerats under delproblem information. 

Nyckelord/begrepp 
Förutom redovisade fokusområden förekommer följande uttryck som patienter/närstående sagt:  

”inte tagen på allvar” och ”nekas vård/besök” , ”kontaktperson” och att ”ingen hör av sig”. 
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Könsfördelning 
Könsfördelningen för det totala antalet ärenden avseende information var jämn 53 % (55) kvinnor 

respektive 46 % (48) män, diagram 11. Störst skillnad avseende könsfördelning var inom division 

medicin, se diagram 12. 

 

                Diagram 11. Könsfördelning, information 

 

 

                Diagram 12. Könsfördelning inom respektive division, information 
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Åldersfördelning 
Åldersfördelningen var spridd men majoriteten av ärenden gällde personer mellan 50-79 år, med 

undantag för division psykiatri där 41 % var mellan 20-29 år och ingen över 60 år. Inom division 

kirurgi är den äldre åldersgruppen överrepresenterad, 57 % > 60 år, 37 % > 70 år. 

 

 

  Diagram 13. Åldersfördelning avseende, information 

 

 

Diagram 14. Åldersfördelning inom respektive division, information 
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Verksamhetsområde 
Vid jämförelse mellan verksamhetsområden finns majoriteten av ärenden inom den somatiska 

specialistvården, varav de flesta inom opererande verksamheter. Det finns inga ärenden registrerade 

från kommunernas hälso- och sjukvård och enstaka ärenden från tandvården. I övrig verksamhet 

ingår ärenden registrerade på patientnämnden, Dalatrafik och SOS alarm. 

 

 Diagram 15. Fördelning respektive verksamhetsområde avseende, information 

 

Fördelning inom divisioner 
I Region Dalarna var hälso- och sjukvården indelad i fyra divisioner under 2018, tandvården utgör en 

egen förvaltning. Flest ärenden finns registrerade inom division kirurgi. Avseende division primärvård 

fördelas ärendena på 14 vårdcentraler, varav 1 privat samt 1177. I primärvården finns 25 offentliga 

och 5 privata vårdcentraler. Inom division psykiatri rör sex ärenden rättspsykiatrisk vård. 

 

         Diagram 16. Fördelning inom respektive division, information 
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Fokusområden 
Patientnämnden Dalarna har valt att använda ett eller flera fokusområden i förekommande fall för 

att särskilt belysa viktiga aspekter som inte framgår av registrerade huvudkategorier respektive 

delproblem. Det vanligast förekommande fokusområdet är upplevelsen av att inte bli lyssnad till 

respektive brister i bemötande. 

 

               Diagram 17. Fokusområden 

 

Identifierade Informationsbrister 
Det handlar främst om informationsbrister avseende hälsotillstånd och information om metoder 

(undersökning, vård och behandling.) Informationsbrister handlar om avsaknad av information, 

felaktig information eller otydlig information. I en fjärdedel av ärendena avser informationsbristerna 

hälsotillstånd och knappt en femtedel information om metoder för undersökning vård och 

behandling. 

Exempel på patienters upplevelser 
Nedan redovisas några exempel på patienters/närståendes skriftliga synpunkter och klagomål 

avseende information. 

Information om metod (underökning, vård och behandling)  

En patients upplevelser av bristande information avseende pacemaker behandling. 

”Jag upplever att info har brustit avseende min pacemaker.                                                                  
Varför jag fick den? Vad skall man tänka på?” 

Verksamhetschefen har redogjort för följande förbättringar i vården:  
Rutin för att ge patienterna både muntlig och skriftlig information vad pacemakerbehandling 
innebär. Fallgenomgång vid internutbildning för personal ansvarig för pacemaker behandling. 
Metodgenomgång för implantationer. 
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Information till närstående 

En närståendes upplevelser av bristande information i samband med anhörigs cancerdiagnos. 

 
”Under den senaste månaden saknar jag information om hur fort läget kunde bli så mycket sämre. 

Jag försökte få mer information om läget.                                                                                                          

Var ska jag vända mig för att få svar på mina frågor i och med det har varit så många inblandade?”  

Information om provsvar 

”Hur kan jag bli avglömd gällande prover som inte blivit uppföljda och hur kan man få fem olika 

läkare för samma fel under tre månader” 

Information om fast vårdkontakt  
 
”Jag önskar att det fanns en kontaktperson som man kan ringa till och som kan jaga, tjata och ordna 
med allt detta som jag måste göra idag. Någon man kan ringa och fråga om vården, väntetider mm 
så att jag slipper jaga telefontider, läkare och rätt avdelning. Någon som kan föra talan inom hela 

vårdapparaten. Någon som ringer tillbaka enligt överenskommelse” 
 

Sammanfattning av analys och reflektioner  
Patientlagen (2014:821) syftar till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

i hälso- och sjukvården. Intentionerna med Patientlagen är att patienters ställning ska stärkas genom 

rätten att få vara delaktig i sin vård och att få information genom hela vårdkedjan. I likhet med 

vårdanalys rapport (vårdanalys, 2017) liksom resultatet av den nationella patientenkäten (nationell 

patientenkät, 2016 och nationell patientenkät, 2018) identifieras brister avseende delaktighet och 

information till patient/närstående. Socialstyrelsens författning om god vård (SOSFS 2005:14) belyser 

vikten av god och jämlik vård.  

För delproblem dialog/delaktighet visar granskningen en jämn fördelning av ärenden mellan tre 

verksamhetsområden, somatisk specialistvård, psykiatri och primärvård. Fler kvinnor än män har 

inkommit med synpunkter/klagomål avseende dialog/delaktighet inom alla verksamhetsområden. 

Vid jämförelse mellan divisioner ser det likadant ut vad gäller könsfördelning, förutom inom division 

medicin, där något fler män än kvinnor har anmält klagomål om dialog/delaktighet. Vad gäller 

åldersfördelning har få ärenden rörande barn och de äldsta åldersgrupperna registrerats inom alla 

divisioner. Alla divisioner har flest ärenden som rör patienter i yrkesverksam ålder. Inom division 

psykiatri sticker åldersgruppen 20-29 år ut något. I analysen av dialog/delaktighet framkommer att 

synpunkter på fokusområden ej lyssnad till, bristande bemötande och håller ej löfte, i fallande 

ordning dominerar i urvalet som helhet. Vid jämförelse med psykiatrin noteras att fokusområden 

som dominerar i fallande ordning är ej lyssnad till, håller inte löfte och bemötande. Det framkommer 

även att förklaring/motivering gällande bedömning och medicinska beslut ibland saknas.  

För delproblem information är flest ärenden registrerade inom division kirurgi. Det är något fler 

kvinnor än män som klagar på informationsbrister. Den största skillnaden i antalet anmälda ärenden 

mellan män och kvinnor ses inom division medicin. Den åldersgrupp som anmäler flest ärenden för 

området är 50-59 år. Det är få inkomna ärenden rörande de allra yngsta och äldsta. I ärendena ses 

brister i information om vård och behandling, brist i information till anhöriga samt avsaknad av 

trygghet, samordning och kontinuitet. Enligt Patientlagen (2014:821) ska en fast vårdkontakt 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.  

97



 

17 
 

En fast vårdkontakt ska utses till den patient som begär det eller om det är nödvändigt för att 

tillgodose dessa behov. I underlaget finns flera ärenden där en fast vårdkontakt hade kunnat 

underlätta för både patient/närstående och vårdpersonal.  

Två särskilt utsatta patientgrupper har identifierats, kvinnor generellt när det gäller att vara delaktig i 

vård och behandling och den andra gruppen är unga vuxna inom verksamhetsområde psykiatri. De 

riskerar vård som brister i jämlikhet vad gäller den lagstadgade rätten till delaktighet i sin vård, 

liksom rätten till att få information om vård och behandling.  

Analysen visar att divisionerna psykiatri, primärvård och kirurgi mottagit flest synpunkter/klagomål 

rörande dialog/delaktighet, medan division kirurgi mottagit flest ärenden rörande information . Få 

ärenden avseende informationsbrister och bristande dialog/delaktighet rör tandvård vilket i sig inte 

är särskilt anmärkningsvärt då tandvården totalt sett står för en liten andel 4 % (49/1297) av totalt 

inkomna ärenden. Tandvården omfattas inte av Patientlagen.  

Ovanstående resonemang gäller även för hälso- och sjukvården i länets kommuner 1 % (17/1297) av 

totalt inkomna ärenden 2018. Inget ärende har inkommit till kommunal hälso- och sjukvård, rörande 

dialog/delaktighet eller information. Analysen ger inte svar på orsakerna till att kommunerna totalt 

sett har mottagit så få ärenden. Möjliga orsaker kan vara att patienter/närstående och boende inom 

kommunal hälso- och sjukvård i högre utsträckning är delaktiga och välinformerade. Andra möjliga 

orsaker kan vara att patienter/närstående och boende i högre grad vänder sig direkt till ansvariga 

inom kommunerna. En annan reflektion är hur patientnämnden Dalarna blir mer känd hos 

befolkningen. Patientnämnden Dalarna genomför informationsinsatser utifrån efterfrågan. I nuläget 

är det främst till verksamheter inom regionens hälso- och sjukvård.  

Vården ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten enligt Patientlagen. 

Utifrån analysen ser patientnämnden i Dalarna, liksom vårdanalysrapporten förbättringsområden 

avseende både dialog/delaktighet och information. Sannolikt skulle flera patientnämndsärenden 

kunna undvikas genom ett mer aktivt lyssnande på patienters berättelser, en fast vårdkontakt, liksom 

tydliga besked rörande patienters hälsotillstånd och vård, till exempel provsvar, medicinska 

bedömningar, läkemedelsförändringar, förväntad tid för vård- och behandling, samt valfrihet.  

Förslag på förbättringsområden i Region Dalarna 
Patientnämnden Dalarna har efter genomförd analys identifierat följande strategier som kan bidra till 

kvalitetsförbättringar för delproblemen dialog/delaktighet och information: 

 Fortsatt arbete för en mer personcentrerad vård 

 Särskilt uppmärksamma risker för ojämlik vård till särskilt utsatta grupper 

 Information och dialog om patientnämndens verksamhet för ökad rapportering med syftet 

att bidra till kvalitetsförbättringar 

 Riktade informationsinsatser till tandvård och kommunal hälso- och sjukvård 
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Bilaga 1. Redovisning av statistik 2017 och 2018 
 

 2018  2017 

  Kvinnor Män Annan, 

okänt 

Kvinnor Män Annan,

okänt 

Totalt antal ärenden 737 527 
 

33 740 490 6 

Ålder och kön       

Okänd ålder       

0–9 18 16 0 16 21 0 

10–19 39 26 0 25 16 0 

20–29 125 58 3 81 45 2 

30–39 84 56 2 93 54 0 

40–49 80 54 0 82 50 0 

50–59 115 67 1 126 70 0 

60–69 85 78 2 108 56 0 

70–79 91 82 0 68 85 0 

80–89 40 50 0 60 33 0 

90– 8 2 0 12 4 0 

 

 

 

Huvudproblem 

      

Vård och behandling 324 237 6 361 219 2 

Omvårdnad 12 5 0 18 8 0 

Kommunikation 201 127 9 178 133 3 

Medicinsk dokumentation och 

Sekretess 

44 9 1 29 11 1 

Ekonomi 8 11 2 20 15 0 

Organisation &Tillgänglighet 77 72 3 60 47 0 

Vårdansvar och organisation 31 28 2 25 20 0 

Administrativ hantering 35 32 2 44 36 0 

Övrigt 5 6 0 5 1 0 

Verksamhetsområden       

Primärvård 168 120 9 201 112 3 

Tandvård 27 20 2 33 19 1 

Kommunal vård 9 8 0 12 6 0 

Somatisk specialistvård 321 226 2 309 220 2 

Psykiatrisk specialistvård 143 101 7 112 88 0 

Övrigt 73 53 5 73 49 0 
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10 vanligaste delproblemen (i fallande ordning) 

2018 2017 

Undersökning utredning Undersökning utredning 

Behandling Behandling 

Dialog/Delaktighet med 

patient/närstående 

Dialog/Delaktighet med 

patient/närstående 

Information till patient/närstående Information till patient/närstående 

Bemötande Brister i hantering av: Kallelser, remisser, 

intyg, prov och provsvar, recept 

Resultat Läkemedel 

Diagnos Resultat 

Läkemedel Diagnos 

Brister i hantering av: Kallelser, remisser, 
intyg, prov och provsvar, recept 

Bemötande 

Tillgänglighet Tillgänglighet 
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