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Svar till Inspektionen för vård och omsorg, gällande 
beslutet: Tillsyn av medicinsk vård och behandling till 
äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-
19 som bor på särskilt boende som drivs av vård- och 
omsorgsnämnden i Forshaga kommun 
 

Inledning  
Coronakommissionen anger i sitt delbetänkande att det finns en koppling mellan 
den höga smittspridningen i samhället och den omfattande smitsspridnigen och 
höga dödligheten inom äldreomsorgen. Hälften av de som avlidit med diagnosen 
covid-19 har varit 70 år eller äldre och har bott i ett särskilt boende. 
Myndighetsbeslut och direktiv till den kommunala hälso- och sjukvården kom in i 
ett senare skede av pandemin, vilket också kan ses som en bidragande faktor 
gällande de brister som funnits för att skydda våra äldre.  
 
11 mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Den snabba 
smittspridningen och dess förödande konsekvenser ställde myndigheter, politiker 
och vårdpersonal inför helt nya utmaningar och beslut. Något som däremot inte 
var nytt är de strukturella utmaningarna som finns inom äldreomsorgen, 
exempelvis bemanning, bristfällig kompetens och samverkan mellan 
huvudmännen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden i Forshaga kommun känner igen sig i beskrivningen av 
de bristande förutsättningarna som finns inom svensk äldreomsorg. Covid-19 har 
gett kraftfulla konsekvenser i en redan utsatt verksamhet, pandemin har också 
aktualiserat kända problemområden, vilket förhoppningsvis leder till ett 
genombrott i frågan.  
 
Vård- och omsorgsnämnden vill således lyfta fram den kontext som äldreomsorgen 
länge bedrivits i och pandemins, därtill negativa inverkan. En styrka i det 
kommunala uppdraget är dess transparens, en verksamhets brister och ansvar kan 
synliggöras och granskas av en oberoende myndighet. Emellertid innebär en 
sammanhållen och patientsäker vård för våra äldre likaledes att alla måste ta sitt 
ansvar.  

Bakgrund  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) initierade en omfattande tillsynsinsats med 
anledning av uppgifter om att äldre personer som bor vid särskilt boende inte 
erhållit god vård och behandling vid misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19. 
Tillsynen har genomförts genom intervjuer med kommunernas medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor. Därefter har en fördjupad tillsyn genomförts gällande 
vård och behandling av patienter vid 98 särskilda boenden, där det särskilda 
boendet Lintjärn är en av de 98 boendena. I den fördjupade tillsynen har 
ytterligare uppgifter inhämtats genom journalgranskning samt intervjuer med 
verksamhetschef vid primärvården samt läkare vid primärvården samt 
sjuksköterskor vid de aktuella boendena.  
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IVO har i tillsynen funnit brister i vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet 

IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att 
nämnden ska redovisa sin uppfattning till de brister som IVO konstaterat. I 
redovisningen ska det framgå vilka åtgärder som nämnden i sitt systematiska 
patientsäkerhetsarbete har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta 
med bristerna. Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast den 15 mars 2021 

IVO:s tillsyn påvisar brister i verksamhetens arbetssätt   

Tillsynen har visat att sjuksköterska utan föregående kontakt med läkare inlett 
medicinsk vård i livets slutskede. IVO:s granskning har visserligen visat att en 
planering och ställningstagande om sådan vård fattats av legitimerad läkare efter 
en individuell bedömning och i samråd med den enskildes närstående.  
 
Det har således förekommit att medicinsk vård i livets slutskede initierats efter 
beslut enbart taget av sjuksköterska. 

Inledande och vidtagen åtgärd gällande verksamhetens arbetssätt  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inledningsvis gjort en grundorsaksanalys 
genom en fördjupad journalgranskning. Verksamheten ämnar att identifiera varför 
en brist har uppstått för att säkerställa att åtgärder vidtas för rätt grundproblem.   
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har vid fördjupad journalgranskning funnit att 
det varit fyra patienter som haft palliativvård i samband med konstaterad diagnos 
covid-19 under tillsynsperioden. I samtliga fall har det funnits beslut om vård i 
livets slutskede samt ordination på palliativa läkemedel.  
 

 Patient A tas beslutet den 12/6 och 13/6 att initiera medicinsk vård i livets 
slutskede av sjuksköterska. 

 Patient B tas beslutet den 3/6 och 7/6 att initiera medicinsk vård i livets 
slutskede av sjuksköterska. 

 Patient C tas beslutet att patienten ska vårdas på sjukhus. 

 Patient D tas beslutet den 26/5 och den 2/6 tas förnyad kontakt med 
närstående av läkare och nytt beslut om medicinsk vård i livets slutskede 
fattas. Den 6/6 behöver palliativa läkemedel ges och sjuksköterskan 
kontaktar då läkare för ordination.  

 
Det går fyra dagar mellan planering och initiering av medicinsk vård i livets 
slutskede vad det gäller patient B. Patient B bedöms efter omständigheterna må 
bra under dessa dagar. Ansvarig sjuksköterska bedömer att ingen förnyad 
läkarundersökning behövs under dessa dagar. Den 7/6 försämras patienten och 
sjuksköterska med god kännedom om patienten hälsotillstånd initierar medicinsk 
vård utan förnyad läkarkontakt. 

Arbetssätt och aktuella riktlinjer vid perioden när IVO:s genomförde tillsynen 

I de flesta fall inleds vård i livets slutskede utan att en förnyad läkarkontakt tas av 
sjuksköterska, när det förflutit en kort tid mellan beslut och initiering. I 
sammanhanget bör följande beaktas:  
 
I förekommande fall är läkaren anställd vid vårdcentralen, verksamheten har helt 
uteslutande arbetskraft via bemanningsföretag, samtliga sjuksköterskorna är 
anställda av kommunen. Verksamhetens sjuksköterskor har således god kännedom 
om patienterna som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. 
 
Om patienten inte kan vara delaktig i vården eller delaktig gällande 
ställningstagande till vårdnivå är närståendes delaktighet gängse rutin och 
arbetssätt.  
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Det framkommer inte i verksamhetens lokala riktlinjer att sjuksköterska ska 
erhålla en förnyad läkarkontakt om vården inte inleds i samband med beslut. 
Verksamheten konstaterar att grundorsaken till att sjuksköterska utan föregående 
kontakt med läkare inlett medicinsk vård i livets slutskede beror på avsaknaden av 
stöd i de lokala riktlinjerna.  
 
Den palliativa vården bör ses som en process och där patientens hälsotillstånd kan 
variera.  Oftast delas den palliativa vården upp i en tidig fas och en avslutande 
fas. Övergången kan vara flytande och ibland svår att fastställa, detta 
överensstämmer även för den sena fasen. Det är svårt att fastställa en speciell 
tidpunkt.  

Planerade åtgärder gällande arbetssätt och riktlinjer   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer revidera riktlinjerna. Det behöver 
tydligt framgå att förnyad kontakt med läkare behöver tas om vården i livets 
slutskede inte inleds i samband med läkarens beslut i de fall då det rör sig om ett 
icke känt sjukdomsförlopp. Patientens allmäntillstånd kan försämras efter att en 
tid har förlupit efter att vården initierats av läkare.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att konsultera kollegor vid en av de 
regelbundna ”MAS-träffarna” som hålls i länet. En omvärldsbevakning kan ge 
information gällande andra verksamheters riktlinjer avseende vård i livets 
slutskede vid ett icke känt sjukdomsförlopp. 
 
I nuläget har inte medicinskt ansvarig sjuksköterska, vid en efterfrågan blivit varse 
att någon annan kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet i sina riktlinjer utryckt 
det som IVO specifikt anmärkt på gällande förnyad kontakt.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer efter revidering av rådande rutin 
säkerställa att denna är vida känd inom sjuksköterskeorganisationen och att den 
över tid efterlevs.  

IVO påtalar förutsättningar för medicinskt ansvarig sjuksköterska 

IVO påtalar nämndens ansvar att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska 
förutsättningar att fullgöra de krav som följer av 4 kap. 6 § hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80). Där framgår att MAS bl.a. ansvarar för: 
 

 Att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

 Att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat. 

 Att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för bl.a. att 

kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients 

tillstånd fordrar det. 

Vidtagna åtgärder gällande Medicinskt ansvarig sjuksköterska förutsättningar 

Ett beslut togs i slutet av januari 2021 att förstärka uppdraget som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska om 50 %. En tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
som dessförinnan erhållit tjänsten inom kommunen tillträdde den 28/1 2021. 
Uppdraget löper fram till den 5/3 2021.  

Planerade åtgärder gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska förutsättningar 

Verksamheten har fastställt att ordinarie medicinsk ansvarig sjuksköterska kommer 
att arbeta med att revidera och implementera rutiner och riktlinjer i enlighet med 
de synpunkterna om framkommit under IVO:s granskning. Därtill finns ett behov 
att identifiera adekvata utbildningsinsatser som riktar sig till sjuksköterskor inom 
verksamheten och samordna dessa. För att möjliggöra ovan nämnda ser 
verksamheten över möjligheten att förlänga tillförordnad medicinskt ansvarig 
sjuksköterskas tjänst om 50 % till och med juni 2021. Åtgärden ska också säkerställa 
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att bemanningen för sjuksköterskeorganisationen inte påverkas utifrån 
patientsäkerhet.  

 

IVO fastslår, det går inte följa vården på grund av brister i hälso- och 
sjukvårdsjournalerna  

Det inte går att följa vården för de äldre vid det särskilda boendet med misstänkt 
eller konstaterad covid-19 på grund av brister i de patienters hälso- och 
sjukvårdsjournaler. Tillsynen har visat att det i granskade journaler saknas 
uppgifter som behövs för att säkerställa en god vård. Det saknas uppföljning av 
patientens hälsotillstånd, vård och behandling samt resultat av vidtagna åtgärder.   
 
Av 3 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40 framgår det att varje vårdgivare ansvarar för att det 
finns processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten 
uppfyller de krav som ställs i föreskriften. Av Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
framgår att vårdgivare har en skyldighet att upprätta ett ledningssystem med de 
processer och rutiner som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet (3 kap. 
1 §). 

IVO bygger sitt ställningstagande på följande uppgifter  

 Det saknas dokumentation om resultat av ordinerade insatser. 

 Det saknas dokumentation om uppföljningar av symtom och av åtgärder 

som vidtagits.  

 Det framgår att injektion har givits, men det saknas uppgifter om vilket 

läkemedel som avses.  

 Det saknas helt dokumentation i flera av patientjournalerna under en till 

flera dagar i rad i samband med att patienterna hade en pågående covid-

19 infektion med bland annat symtom som feber, snabbandning och 

allmänpåverkan. 

Inledande och vidtagen åtgärd gällande bristande dokumentation 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har som ett första steg i det systematiska 
förbättringsarbetet efter IVO:s kritik genomfört en fördjupad läsning av hälso- och 
sjukvårdsjournaler avseende perioden1/2-25/6 2020. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har också intervjuat sjuksköterskor och omvårdspersonal med 
frågeställningar kring dokumentation. Genom att identifiera varför en brist har 
uppstått kan verksamheten säkerställa att åtgärder efterlevs för dess rätta orsak. 

Verksamhetens uppfattning efter fördjupad journalgranskning  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har vid journalgranskningen som avser juni och 
juli 2020, funnit brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska delar i IVO:s bedömning och ställningstagande.  

Påbörjade åtgärder gällande bristande dokumentation  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tagit upp de brister som framkommit 

i IVO:s beslut gällande journalföring vid verksamhetens arbetsplatsträff. 

Syftet med deltagandet var att säkerställa att omgående uppmärksamma 

samtliga sjuksköterskor på de brister som IVO påtalat i sitt beslut gällande 

dokumenten. 

 Ett arbete med att revidera riktlinjerna är påbörjat. 

 En dokumentationsgrupp är uppstartad och en planering för hur den ska 

arbeta är påbörjad.  

 Patienter vid särskilt boende och i ordinärt boende som har en misstänkt 

eller konstaterad Covid-19 diagnos ska bedömas enligt National Early 
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Warning Score 2 (NEWS2). Resultatet ska dokumenteras både i mätvärde 

och som fritext i vårdplan.  

 Ett genomgripande arbete med vårdplaner har inletts som också syftar till 

att säkerställa att dessa fördelas till omvårdnadspersonal.  

Identifierad grundorsak till bristande dokumentation  

På grund av den rådande pandemin har utbildningsinsatser inte genomförts i linje 
med verksamhetens behov av fortbildning. Covid-19 har också medfört ett 
ansträngt läge och patientens vård har återigen prioriterats och dessvärre har 
verksamhetens dokumentationsplikt blivit lidande. Verksamheten konstaterar att 
grundorsaken till verksamhetens bristande dokumentation beror på ovan nämnda. 

Verksamheten har framgent reella förutsättningar för planerade åtgärder 
gällande bristande dokumentation 

Sjusköterskebemanningen bedöms vara något mer stabil inom verksamheten. Bland 
annat är ytterligare en patientansvarig sjuksköterska sedan januari 2021 
tillsvidareanställd på heltid vid det aktuella boendet. 
 
Samtliga patienter är i skrivande stund vaccinerade vid de särskilda boendena, 
därmed tillskapas ett utrymme att arbeta med rutiner och arbetssätt för 
sjuksköterskor.  
 
En medicinsk ansvarig sjuksköterska har ett tillförordnat uppdrag om 50 % vilket 
säkerställer att ett förändrat arbetssätt kan verkställas och implementeras i 
verksamheten. 
 
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är ett sätt att beskriva vilken åtgärd som 
utförts vid ett specifikt behandlingstillfälle. Genom att klassificera åtgärder kan 
vårdprocessens steg tydligt följas. Verksamheten har en arbetsgrupp som ska 
utveckla arbetet med KVÅ inom hela hälso- och sjukvårdsorganisationen. Ett möte 
är bokat för att påbörja detta arbete.  
 
Utbildningsinsatser som riktar sig till samtliga sjuksköterskor inom 
verksamhetsområdet är planerade under året, med start under våren 2021.  

Övrigt 

Via IVO:s tipsfunktion/anmälan har det inkommit uppgifter avseende förhållanden 
vid det aktuella särskilda boendet. Av uppgifterna framgår att den kohortavdelning 
som upprättades på det särskilda boendet inte användes. I stället vårdades 
personer med covid-19 tillsammans med personer som inte var smittade med covid-
19. 

Kohortvård har säkerställts inom verksamheten 

Det stämmer, som IVO konstaterat, att Kohortavdelningen inte användes vid 
granskningstillfället. 
 
Verksamheten har sedan i maj 2020 vårdat ytterligare en boende med konstaterad 
covid-19 infektion i särskilt boende. Kohortvården säkerställdes genom att 
verksamheten utsåg specifik angiven omvårdnadspersonal som enbart arbetar med 
den covid-19-sjuka och hen kvarstannade i sin lägenhet fram tills tillfrisknandet.  
Övrig omvårdnadspersonal vid avdelningen arbetade enbart på aktuell avdelning. 
Fysisk distansering var en ytterligare vidtagen åtgärd. Avdelningen avgränsades och 
patienter uppmuntrades och informerades till distansering för att minska samröre 
med olika personer.  
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Ytterligare åtgärder för att minska och begränsa smitta av covid-19 infektion 

I sammanhanget bör nämnas att verksamheten vidtagit ytterligare åtgärder, bland 
annat:  
 
Information till anhörig om besöksrestriktioner, digitala möten och inga 
gemensamma aktiviteter för de boende. Avgränsa rörlighet mellan enheter och 
dess personal är sedan länge en verkställd rutin inom förvaltningen. Vid 
konstaterad eller misstänkt covid-19 infektion informeras anhöriga om 
besöksrestriktionerna. Nya direktiv och riktlinjer synliggörs löpande på kommunens 
intranät för samtlig personal inom vård-och omsorgsförvaltningen. 
Informationsöverföring till övrig personal inom kommunen som besöker de 
särskilda boendena vid misstänkt eller konstaterad covid-19 infektion. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska har haft regelbunden dialog med enhetschefer, även funnits 
tillgänglig för sjuksköterskor och omvårdspersonal. Vid misstänkt eller vid 
bekräftad covid-19 i samband med jul- och nyårshelgerna upprättades en rutin för 
kommunicering och beslut med ansvariga chefer.  

Vidtagen åtgärd gällande Kohortvårdsavdelning  

I februari 2021 insjuknade fem patienter i en covid-19 infektion vid ett särskilt 
boende.  
 
När chef på övergripande ledningsfunktion fick vetskap om klustersmitta 
sammankallades medicinsk ansvarig sjuksköterska (som i sin tur haft dialog med 
smittskydd i Värmland) enhetschefer, gruppledare och socialt ansvarig 
samordnare/biståndshandläggare. Verksamhetens avdelning för korttidsvård 
ställdes omgående om till kohortavdelning. Genom tvärprofessionell samverkan 
kortades beslutsvägarna ner avsevärt. Beslut och information kunde skyndsamt 
kommuniceras till patienterna och deras närstående samt berörda enheter internt 
i verksamheten. Ansvarsfördelning gällande uppdatering kring rutiner och 
handlingsplaner beslutades vid mötet, en tydlighet fanns från början, trots ett 
snabbt fattat beslut.  
 

Beslutsunderlag 

Inspektionen för vård och omsorgs beslut, 2021-02-02, dnr 3.5.1–21389/2020-11 
Tjänsteskrivelse, Patricia Henriksson, 2021-02-21 
Intervju med omvårdnadspersonal 2021-02-18 
Intervju med sjuksköterskor  
Journalgranskning av medicinskt ansvarig sjuksköterska den  
Tidsplan och utbildningsplan (bilaga) 

 
Beslut skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg  
 

Beslutande organ  

Vård- och omsorgsnämnden, Forshaga den 8 mars 2021, genom  
 
 
Patricia Henriksson  
 
 
 
……………………………………… 
 
Områdeschef  
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