
 

KALLELSE 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2023-02-15 

Sammanträdande organ Vård- och omsorgsnämnden 

Tid 2023-02-23 klockan 13:15 

Plats KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18 

 

Nr Ärende Beteckning Föredragande 

1 Upprop   

2 Val av justerare   

3 Fastställande av dagordning   

4 Aktuell verksamhetsinformation   

5 Redovisning av delegationsbeslut   

6 Patientsäkerhetsberättelse 2022 VON/2022:74 Eva Gyllhamn 

7 Årsredovisning 2022 VON/2022:52 Lars Hernevid 

8 Redovisning av genomförd internkontroll 2022 VON/2022:17 Lars Hernevid 

9 Internkontrollplan 2023 VON/2023:6 Lars Hernevid 

10 Fastställande av budget 2023 VON/2022:50 Lars Hernevid 

11 Revidering av förfrågningsunderlag valfrihetsystem 
hemtjänst samt bilaga 2 Aktuella ersättningsbelopp 

VON/2022:13 Eva Glennåker 

12 Uppföljning av program för privata utförare VON/2022:75 Eva Glennåker 

13 Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2022 VON/2023:10 Lars Hernevid 

14 Redovisning av inkomna domar 2022 VON/2022:36 Lars Hernevid 
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Datum  
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Kommande sammanträdesdagar år 2023 
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-02-10 
Vår beteckning 

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendetyp/ 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mona Kjellström 
Handläggare telefon 

0150-578 14 
Handläggare e-post 

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas beslut som har fattats med stöd av gällande delegation på nämndens 
vägnar. 

Tjänstemannabeslut 

Datum, § Typ av beslut Beslutande 

2023-01-01--01-31 Bostadsanpassningsbidrag Handläggare 

2023-01-01--01-31 Färdtjänst Handläggare 

2023-01-01--01-31 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Handläggare 

2023-01-01--01-31 Socialtjänstlagen Handläggare 

2023-01-30, § 2 Godkännande av ny verksamhets-
ansvarig för Olivia hemomsorg AB 
(extern utförare av hemtjänst). 

Petra Kruse, 
verksamhetschef 
förvaltningskontoret 

2023-01-30, § 4 Beslut att händelse med bemötande 
och arbetssätt inte utgör missförhåll-
ande enligt lex Sarah. (LS 12/2022). 

Petra Kruse, 
verksamhetschef 
förvaltningskontoret 

2023-02-13, § 5 Beslut att händelse om brukares 
utåtagerande inte utgör missförhåll-
ande enligt lex Sarah, social-
tjänstlagen. (LS 2021:13). 

Petra Kruse, 
verksamhetschef 
förvaltningskontoret 

2023-02-13, § 6 Beslut att händelse med försvunna 
kontanter utgör en påtaglig risk för 
ett missförhållande enligt lex Sarah, 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. (LS 7/2022). 

Petra Kruse, 
verksamhetschef 
förvaltningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-10 

Vår beteckning 

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendetyp/ 

 

Redan anslagna beslut 

Datum, § Typ av beslut Beslutande 

2023-02-03, §§ 1-9 Individbeslut Enskilda utskottet 

 

Mona Kjellström 
Nämndsekreterare 
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641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-15 
Vår beteckning 

VON/2022:74 - 8.2.3 - 
Patientsäkerhet och 
avvikelser 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Eva Gyllhamn 
Handläggare telefon 

0150-568 17 
Handläggare e-post 

Eva.gyllhamn@katrineholm.se 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer patientsäkerhetsberättelsen för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren dokumentera hur det organisatoriska 
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 
vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Ärendets handlingar 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 

Anna-Lena Ramstedt  Eva Gyllhamn 
Förvaltningschef  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslutet skickas till: 

Akten 
Webben 
Intranätet 
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Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
kommunen är av god kvalitet. Den som erhåller vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse 
kring bemötande, förtroende och trygghet, ges möjlighet till ökad delaktighet och inflytande 
samt att patientsäkerheten ska stärkas. Patientsäkerhetsberättelsen är utformad i linje med 
vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet och redovisar strategier, mål och resultat av 
arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg är 
ett resultatmål med uppdrag och prioriteringar, år 2022 har varit att utveckla förbättringsarbete 
kring basala hygienrutiner och klädregler, läkemedelshantering samt samverkan internt och 
med regionen.  

Under året har verksamheterna fortsatt påverkats av smitta och framförallt av covid-19 och 
arbetet har anpassats efter nya behov, förutsättningar och förändringar. Basala hygien och 
klädregler samt personlig skyddsutrustning har implementerats i verksamheten på ett nytt sätt.  

För att få bättre följsamhet till basala hygien och klädregler har utbildningsinsatser skett, även 
utbildningar utifrån vårdhygieniskt perspektiv inför och vid inflyttning av nya och/eller 
renoverade boendeenheter med lokaler och utrustning som möjliggör god hygienisk standard. 

Implementeringen av digital signering för hälso- och sjukvårdsinsatser har pågått sedan några 
år. Målet är att införandet ska vara klart våren 2023 på alla enheter.  

Loggningsbara läkemedelsskåp installeras för att säkra läkemedelshanteringen och spårbar-
heten, en handlingsplan finns för installationer på alla särskilda boenden för äldre men också i 
ordinärt boende där framförallt hantering av narkotiska läkemedel sker.  

Patienters enskilda behov av mer avancerad hälso- och sjukvård i sitt hem ställer allt högre krav 
på verksamheterna och arbetssätt samtidigt som vakanser i bemanningen av vård och omsorgs-
personal påverkar kontinuiteten och patientsäkerheten. Omställningen till nära vård ställer 
mycket höga krav på samverkan mellan alla yrkeskategorier utifrån den enskilde patientens 
behov. Samverkan inom förvaltningen men även mellan förvaltningen och regionen hålls frek-
vent i syfte att hålla dialogen och kommunikationen aktuell i syfte att patienter ska erhålla en 
god och säker vård.  
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Grundläggande förutsätt-
ningar för säker vård 
För att nå nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det nationella målet 
”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada” har ett förvaltningsövergripande arbete på-
börjats för att ta fram en handlingsplan för ökad patientsäkerhet i kommunen, handlingsplanen 
ska vara färdigställd under våren 2023.     

Engagerad ledning och tydlig styrning 
En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och kompetent ledning och 
tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla nivåer. Ledning, chefer, medarbetare och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska systematiskt samarbeta i patientsäkerhetsfrågor 
mot god och säker vård. 

Övergripande mål och strategier 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), Patientsäkerhetslag (2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete HSLF-FS (2017:40) är tillsammans med regionala samt interna styr-
dokument grunden för arbetet med hälso- och sjukvården inom förvaltningen.  

Till medarbetarnas hjälp finns olika verktyg såsom avvikelsesystem, synpunktshantering, risk-
analyser, internkontroller mm. Riktlinjer och rutiner finns tillgängliga för medarbetarna på 
kommunens intranät. Dokumentation av hälso- och sjukvård genomförs i patientjournal med 
vårdplaner som fördelas till berörd personal. Utgångspunkten för arbetet är Socialstyrelsens 
kvalitetsområden för en god vård och omsorg på lika villkor. Det innebär att den hälso- och 
sjukvård som erbjuds ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig, jämlik, och 
effektiv.  

 
I kommunplanen för Katrineholms kommun anges att förvaltningen ska arbeta utifrån det över-
gripande målområdet en Trygg vård och omsorg där arbetet med att stärka patientsäkerheten 
är ett av resultatmålen för arbetet. Då ovanstående mål är övergripande och inte mätbara, så 
mäts detta i form av indikatorer. 

Resultatmål/uppdrag 
För 2022 har målområdet följts upp genom följande indikatorerna: 

 Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall som har en planerad förebyggande åtgärd 
(andel %) 

 Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler (andel %) 
 Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som har minst en åtgärd (andel %) 
 Brukare som svarar att det är mycket eller ganska lätt att träffa en sjuksköterska på sitt sär-

skilda boende för äldre.  

I samband med patientsäkerhetsberättelsen redovisas mål och indikatorer för nästkommande 
år. Patientsäkerhetsberättelsen med indikatorer beslutas av vårdgivaren.  

Resultatmål 
Indikator 
 Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall som har en planerad åtgärd, andel %. 

Resultat 
Vård och omsorgsboende: Resultat 78 %.  
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Indikator 
 Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler (BHK), andel 

%. 

Resultat 
I samtliga åtta korrekta steg utgörs andelen av 73 % vilket är en minskning med 5 % sedan förra 
årets mätning. Antalet mätningar var 539 vilket var en minskning i jämförelse med förra årets 
mätningsantal 548.  

Indikator 
 Rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvård som har minst en åtgärd, andel %. 

Resultat 
Totala andelen avvikelser som har minst en åtgärd utgörs av 81,5 %, resultatet är en minskning 
från förra årets 94 %.  

Indikator 
 Äldre som svarar att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska på 

sitt särskilda boende, andel %. 

Resultat 
70 % år 2022. Nationella undersökningen har genomförts vartannat år och resultatet var år 
2020, 69 %.  

Organisation och ansvar 
Nämndens ansvar 
Vård- och omsorgsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) och 
har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet 
uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Med stöd av ledningssystemet ska vård-
givaren planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.   

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen/förvaltningschef 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Katrineholms kommun är förvaltningschefen för 
vård- och omsorgsförvaltningen. Kravet på att verksamhetschef ska finnas där hälso- och sjuk-
vård bedrivs, regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Verksamhetschef har det över-
gripande ansvaret för att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för 
verksamhetens fastställda rutiner. I ansvaret ingår att säkerställa resursers användning och 
bemanning ger förutsättningar före en god och säker vård samt för att kunna bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete.   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvar för rehabilitering1 (MAS)2 
MAS har tillsammans med verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen i uppdrag att upp-
rätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. 
MAS ansvarar genom att bevaka och följa upp kvaliteten och säkerheten så den upprätthålls 
samt utgör ett stöd för verksamheterna och professionerna.  

MAS ansvarar för att det finns styrande dokument för anmälningar av vårdskador/risk för vård-
skador, hantering av avvikelser, läkemedelshantering, att dokumentation sker enligt patient-
datalagen och att delegeringar av arbetsuppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna. 
MAS utreder och följer upp händelser i verksamhet som har medfört eller hade kunnat medföra 
en vårdskada. På delegation från nämnden ansvarar MAS för anmälan enligt lex Maria till IVO. 
MAS deltar i kvalitetsuppföljningar och ansvarar för uppföljningen av hälso- och sjukvårdsin-
satser.   

 
1 Delegationsordning för VON från 2022-01-01 
2 Medicinskt ansvarig sjuksköterska förkortas MAS.  
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Verksamhetschefer 
Har ett helhetsansvar för sin verksamhet, att följa upp kvalitetsarbetet inom sina verksamheter 
samt vara ett stöd till enhetschefer i kvalitetsarbetet. Vidare har man ett samlat ledningsansvar 
så att verksamheterna bedriver god vård och omsorg med hög kvalitet och patientsäkerhet. 
Verksamhetschefen ansvarar för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. Verksamhetschefen medverkar i patientsäkerhetsberättelsen utifrån sitt 
ansvarsområde.    

Enhetschefer 
Har ett helhetsansvar för sin enhet, för att gällande styrdokument är kända samt att ny personal 
har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på enheten samt att de får 
en fullgod introduktion som krävs för att utföra uppdragen. Tillsammans med hälso- och sjuk-
vårdspersonal samverka för organisationen och patienternas bästa. 

Legitimerad personal/delegerad personal  
Legitimerad personal ansvarar för att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd med patienten och visa 
patienten omtanke och respekt samt föra patientjournal, enligt patientsäkerhetslagen SFS 
2010:659. De har en skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. Legitimerad personal ska tillsammans med enhetschefer samverka för 
organisationen och patienternas bästa. Delegerad personal ansvarar på samma sätt som 
legitimerad i de arbetsuppgifter man har delegering för att utföra.  

Omvårdnadspersonal  

Omvårdnadspersonal biträder legitimerad personal och utför ordinerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. De har därmed en skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet upprätthålls 
genom att rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat 
medföra en vårdskada. Omvårdnadspersonal arbetar för en god kvalitet genom att förhålla sig 
till lagar, styrande dokument, värdegrund och kontinuerligt medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet.   

Stödfunktioner för god patientsäkerhet, nationellt och regionalt 
Socialstyrelsen tar fram och utvecklar regler, kunskap, statistik och stöd till hälso- och sjukvår-
den genom att bl. a ge ut föreskrifter och allmänna råd till vårdgivare och verksamheter. Folk-
hälsomyndigheten arbetar för en bättre folkhälsa och har under pandemiåren givit extra stöd 
och vägledning för hur vårdgivarna ska hantera covid-19 t ex. 

Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) har som uppgift att ge tillstånd till vårdgivare att 
bedriva hälso- och sjukvård samt svarar för tillsyn av densamma. Tillsyn av verksamheter syftar 
till att medborgarna erhåller vård och omsorg är säker, har god kvalitet och bedrivs enligt lagar 
och andra föreskrifter. Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre 
har genomförts av IVO under år 2022. Vårdgivaren och förvaltningen har under året fått ta del 
av del redovisningen av resultat på nationell nivå avseende kommunernas hälso- och sjukvård. 
En uppföljning är planerad av IVO under våren 2023. 

Region Sörmland och enheten för Smittskydd/Vårdhygien har till uppgift att förebygga och 
minska spridning av smittsamma sjukdomar i Sörmland. Samverkan med enheten och kommu-
nen har varit frekvent. Patientnämnden är fristående och bidrar till att höja patientsäkerheten 
genom att stödja och vägleda invånare i regionen till rätt instans för synpunkter och klagomål.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 
Strukturen för närvårdssamverkan är central i arbetet och har arbetat fram en struktur för sam-
verkan inkluderat stödjande och styrande dokument.  
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Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV).  

NSV är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner, med regionen som 
inbjudande värd. I reglementet framgår att nämnden har driftansvar för Hjälpmedelscentralen 
som ansvarar för länets hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland samt regionalt Vård- och 
omsorgscollege. Nämnden ska även följa upp och föreslå verksamhetsmöjligheter till 
huvudmännen inom följande målgrupper som är gemensamma: 

 Barn och unga som behöver särskilt stöd 
 Äldre  
 Riskbruk, missbruk och beroendevård  
 Personer med psykisk ohälsa och sjukdom  
 Personer med funktionsnedsättning 
 
Länsstyrgruppen 

Länsstyrgruppen, består av representanter av förvaltningschefer, divisionschefer eller 
motsvarande från kommunerna samt regionen. Styrgruppen skapar förutsättningar för att 
invånarna i Sörmland, får en likvärdig vård. Under styrgruppen arbetar strategiska 
beredningsgrupper för olika fokusgrupper. Arbetsgrupper i de olika länsdelarna omfattas av 
lokal representation från verksamheterna i kommuner och region. I arbetsgrupperna följs 
avvikelser upp kontinuerligt på strategisk nivå, enskilda avvikelser hanteras på enhetsnivå. 
Under året har initiativ tagits för att revidera och uppdatera gemensamma styrande dokument 
och avtal i syfte att möta de krav som ställs i omställningen till nära vård.  

MAS/MAR nätverk3 
Länets nio kommuners MAS/MAR deltar i ett gemensamt nätverk och ingår som en del av sam-
verkansstrukturen för närvård, utifrån ansvaret att patienterna inom en kommuns ansvars-
område får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.  Länets MAS/MAR 
nätverk samverkar regelbundet i syfte att ge stöd och att driva gemensamma frågor t ex inom 
patientsäkerhet, läkemedelsgranskning via avtal och gemensamma riktlinjer. Under året har ett 
nytt samverkans forum inrättats mellan MAS, primärvården i västra länsdelen, 
patientsäkerhetsenheten och Hälsoval. Samverkansträffar syftar till att diskutera gemensamma 
patientsäkerhetsfrågor i närvårdsamverkan. 

Avtal och överenskommelser 
Avtal och styrande dokument för samverkan med regionen finns och syftet är att ge en god och 
säker vård samt undvika vårdskador. Exempel är läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården, vårdhygien, tandvården om nödvändig tandvård samt externa kvalitetsgranskning 
av läkemedelshantering.  

Intern samverkan 
Inom förvaltningen sker samverkan på olika nivåer och forum. Vårdprevention med riskbedöm-
ningar sker varje månad under året där omvårdnadsansvarig sjuksköterska, fysioterapeut och 
arbetsterapeut deltar tillsammans med omvårdnadspersonal och enhetschef. Även läkare kon-
sulteras och göras delaktiga i resultat av riskbedömningar, åtgärder, planer och uppföljningar 
för att säkerställa god och säker vård för den enskilde.  

Samordnad individuell planering (SIP) sker inom alla verksamheter men behöver utvecklas 
mellan legitimerad personal och vårdplaneringsteamet i samband med att patient skrivs in- och 
ut från slutenvården/sjukhus och/eller byter boendeform i den kommunala hälso- och sjuk-
vården. Syftet är att säkerställa patientens delaktighet och behov av hälso- och sjukvård i pro-
cesserna.  

 
3 MAS/MAR-nätverk, nio kommuners medicinskt ansvariga sjuksköterskor inkluderat en medicinskt ansvarig för 
rehabilitering 
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Digitala verktyg behöver användas mer frekvent i samverkan både internt och externt för att 
möjliggöra patienten som medskapare i vård och omsorg samt medicinsk behandling.  

Informationssäkerhet 
Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informations-
hantering vilket skapar förtroende både inom och utanför förvaltningen.  

Under året har vård- och omsorgsförvaltningen infört inloggning med användarnamn och 
lösenord med möjlighet att logga in med e-legitimation och engångskod. Införande av digital 
signering av medicinlistor pågår, vilket syftar till säkrare medicintilldelning och spårbarhet. 

Systematiskt riskanalysarbete 
Risk- och konsekvensanalysarbete utförs kontinuerligt för att identifiera och förebygga risker, 
minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, och hantera kriser och allvarliga 
händelser. Åtgärdsplaner för framtagna risk- och konsekvensanalyser följs upp och åtgärdas 
kontinuerligt. Exempel på handlingsplaner som är framtagna utifrån risk- och konskevens-
analysarbete berör personlig assistens samt hälso- och sjukvårdsinsatser där insatser framöver 
utförs av vårdgivare som har tillstånd från IVO4 att utföra hälso- och sjukvårdsinsatserna. Över-
syn av hemtjänstområden inom äldreomsorgen i syfte att möta nära vård.   

Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring 
Rutin för loggning i verksamhetssystemet finns och loggningskontroller sker. NPÖ5 loggas 
systematiskt då all legitimerad personal har tillgång till alla patientjournaler utifrån arbetet 
24h/dygn och inga avvikelser har identifierats under perioden. All personal har fått tillgång till 
utbildning i informationssäkerhet och dataskydd.  

Stöd till närstående 
Anhörigcentralen erbjuder individanpassat stöd vilket sker på olika sätt t ex vägledning, 
förmedling av kontakter, samtal, utbildningar, friskvårdsaktiviteter, föreläsningar m.m.        

En god säkerhetskultur 
Vård- och omsorgsförvaltningens ambition är ett arbetsklimat som främjar en god 
Patientsäkerhet i vården och omsorgen. Under året har värdegrunden 

Ett arbete med stärkt patientsäkerhet är påbörjad under året och arbetet ska utmynna i en 
handlingsplan för vidare arbete. Arbetet utgår ifrån SKR6 arbetsverktyg för stärkt 
patientsäkerhetsarbete. I och med arbetet mäts säkerhetskulturen inom förvaltningen på ett 
systematiskt sätt och förbättringsområden identifieras.  

Avvikelsehantering 
Styrande dokument som berör avvikelsehantering och utredning av negativa händelser utgår 
från ett systemperspektiv med en strävan att få bort syndabockstänkandet till öppenhet och 
transparens. Information om inträffade händelser och risk för händelser ska uppmuntras. Över 
tid har avvikelsehanteringen varit underrapporterad men en ökning har skett av antalet rappor-
terade avvikelser under år 2022.  Spridning av lärdomar är en av grunderna i en god patient-
säkerhetskultur och ger förutsättningar för en lärande och transparant organisation. Inom för-
valtningen genomförs terminsvis summeringsmöten7 för att systematiskt sprida erfarenheter, 
åtgärder och förebyggande strukturer för ett arbete som ger goda resultat.  

Hemsjukvård 
I Katrineholm finns framtaget en rutin för in- och utskrivningsprocessen i hemsjukvården i sam-
verkan med de fyra vårdcentraler som kommunen samverkar med. Antalet inskrivna patienter i 

 
4 IVO – Inspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård 
5 NPÖ – nationell patientöversikt 
6 SKR – Sveriges Kommuner och Regioner  
7 Summeringsmöten – sker terminsvis där enheternas kvalitetsråd och chefer deltar 
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hemsjukvården variera mer nu än tidigare. Vid mätningen sen höst var antalet inskrivna 277 
patienter fördelade över alla hemsjukvårdsområden i kommunen.  

Samverkansprojekt 
Ett samverkansprojekt ”Elsas hälsa” har fortsatt under året inom västra länsdelen i Sörmland. 
Syftet har varit att stärka vårdkedjan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetet har bl. 
a resulterat i ökad förståelse för vårdgivarnas utmaningar och hälso- och sjukvårdspersonalens 
arbete, bl. a har arbetet resulterat i bakre läkarstöd och en början till att prova olika digitala lös-
ningar för samverkan kring patienten. Samverkansprojektet avslutades under sen höst för att 
ingå i det fortsatta arbetet med omställningen till nära vård.  

Adekvat kunskap och kompetens 
Grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns tillräckligt med personal som har 
adekvat kompetens och goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.  

Yrkeskompetens 
All personal får introduktion i patientsäkerhetsarbetet gällande bl. a avvikelsehantering/syn-
punkter och klagomål, lagstiftningar, basal hygien och personlig skyddsutrustning, ergonomi, 
dokumentation, läkemedelshantering. Fysiska och digitala utbildningar är framtagna och 
tillämpas i introduktionsarbetet. Patientsäkerhetsarbetet diskuteras på APT8 kopplat till 
revidering av rutiner, egenkontroller samt årliga genomgångar av riktlinjer och rutiner. I viss 
mån följs patientsäkerhetsarbetet upp via medarbetarsamtal. 

Kompetensutveckling 
För att höja grundkompetensen i kommunen erbjuds exempelvis vårdbiträden att delta i 
”Äldreomsorgslyftet” alternativt validera sina kunskaper för att få undersköterskekompetens, 
två personal blev färdigutbildade undersköterskor förra året. Fyra medarbetare startade 
utbildningen till specialistundersköterska inom demens och välfärdsteknologi och några 
fortsätter studierna under 2023. Ett antal språkombud har utbildats och ska tillsammans med 
chef arbeta med språkutvecklande arbetsplatser till medarbetare som behöver. Totalt har 86 
medarbetare gått webbutbildning inom palliativ vård och 141 har gått likande utbildning inom 
demens.  

Flera sjuksköterskor har under året avslutat sin specialistutbildning. För att möta behovet av 
kompetens och kompetensutveckling inom förvaltningen har en nyinrättad tjänst som utbild-
ningssköterska prövats under året och utvärderingen är positiv vilket medför att tjänsten är 
permanentad.  Patientsäkerheten skulle troligtvis öka i och med en utveckling av KTC9 i syfte att 
säkerställa redskap för utbildningar då behovet är alltför stort för att träna på person. 
Utvecklingen av arbetssättet behöver diskuteras vidare inom förvaltningen.  

Bemanning och schemaläggning 
Schemaläggning och bemanning planeras efter den enskildes behov av vård och omsorg, 
yrkeskompetens är också kopplat till planeringen. Hälso- och sjukvårdsinsatser kräver legiti-
merad personal samt delegerad personal för arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov, vilket 
sker i samverkan med legitimerad personal som är ansvariga för 
omvårdnaden/rehabiliteringen/habiliteringen samt att utbilda samt följa upp delegeringar. 
Bemanning och schemaläggning sker även utifrån identifierad vårdtyngd specifikt inom äldre-
omsorgen.  

 
8 APT - arbetsplatsträff 
9 KTC – kliniskt träningscenter 
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Patienten som medskapare  
Patienter, närstående och brukare erbjuds att medverka i patientsäkerhetsarbetet på olika sätt t 
ex vid inflyttning på särskilt boende där vårdplaner skapas utifrån den enskildes behov och 
önskningar, in- och utskrivning i hemsjukvård, samordnad individuell plan, avvikelsehantering 
etc. All verksamhet vilar på en tydlig värdegrund som inkluderar begreppen; Respekt, Öppenhet 
och Tydlighet och Tillit. Alla medarbetare delar värdegrunden oavsett roll, funktion eller posi-
tion. Senaste åren har interna utbildningsinsatser skett för all personal i värdegrundsarbete 
vilket även fortsätter på arbetsplatsträffar på alla nivåer inom förvaltningen.  
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Agera för säker vård 
Öka kunskap om inträffade vårdskador 
Egenkontroll syftar till att säkra verksamhetens kvalitet t ex i jämförelse med tidigare resultat, i 
jämförelse med andra verksamheter. Från uppmätt resultat beskrivs analys, åtgärd och uppfölj-
ning. 

Vårdprevention 
Att arbeta hälsofrämjande och vårdpreventivt via arbetsverktyget Senior alert10 innebär att 
skador i vården kan undvikas och att alla garanteras en säker vård. Senior alert används som ett 
arbetsredskap och identifierade risker genererar vårdplaner för den enskilde.  

Basala hygienrutiner och klädregler11 
Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler ska förbättras. 
Utifrån alla åtta hygiensteg har en minskning skett i förhållande till förra årets nationella mät-
ning. Det är framförallt hygienrutinerna och handhygien före omvårdnadsarbetet som behöver 
förbättras. I analysen framgår även att man har slappnat av i följsamheten till hygienrutinerna i 
och med att beslut om pandemi avslutades.  Utbildningsinsatser för hygienombud och chefer 
har genomförts under året och kommer att fortsätta. Utbildningar i samband med nyinflyttning 
på nybyggd/renoverad enhet sker då ny medicinteknisk utrustning kräver förnyade vård-
hygieniska arbetssätt i syfte att erhålla god hygienisk standard. Arbetet fortsätter med utökning 
av PPM12 mätningen till två gånger per år. 

Patientjournal och granskning 
Granskning av patientjournaler genomförs av Hälso- och sjukvårdsverksamheten, målet är två 
journaler per legitimerad personal och år. Totalt har 110 patientjournaler granskats av 
förväntade 160. Resultat påvisar förbättringar med fler uppdaterade vårdplaner där respekt för 
patientens integritet framgår. Kommande år planeras arbete med markörbaserad 
journalgranskning i hemsjukvården tillsammans med en vårdcentral, syfte att identifiera och 
mäta skador och kvalitetsbrister i vården.     

KVÅ koder13  
Totalt har 737 antal koder registrerats enligt Socialstyrelsens statistik under januari till 
september månad. Förra året var antalet koder 123 under samma tidsperiod. Registret är ett 
hälsodataregister och regleras i lagen om hälsodataregister och om uppgiftsskyldighet till 
register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Patientjournalen inom vård-
givarens ansvarsområde är uppbyggt enligt ICF14 och KVÅ sedan 2019 och interna utbildnings-
insatser har skett kontinuerligt sedan dess. Arbetet fortsätter så KVÅ koderna kan följas och 
användas i utvärderingen av hälso- och sjukvårdens insatser.   

Läkemedelshantering 
Apoteksgransning genomförs varje år av extern apoteksgranskare enligt avtal, resultat av 
granskningen kommer att redovisas i separat rapport. 

 
10 Senior alert – evidensbaserat arbetsverktyg för vårdprevention 
11 Basala hygien och klädregler - BHK 
12 PPM – Punktprevalensmätning dvs mätning utförs samtidigt under bestämd tid 
13 KVÅ – klassificering av vårdåtgärder enligt Socialstyrelsens databas för kommunal hälso- och sjukvård. Registret 
ger underlag om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser per kommun i Sverige 
14 ICF – internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
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Läkemedelsindikatorer 
Nationellt framtagna läkemedelsindikatorer syftar till att ge så god läkemedelsbehandling som 
möjligt för äldre patienter15. Andel som hämtat ut olämpliga läkemedel i Sörmland är 5,7 % och i 
Katrineholm 7 %, Sörmland ligger dock bland de fem bästa länen i Sverige16.  

Delegering 
Delegeringsprocessen och dess styrdokument har uppdaterats där språktest med godkänt prov 
i Sva 117 krävs för att personal ska ha reell kompetens att påbörja delegeringsprocessen med 
utbildning i läkemedelshantering och kunskapsprov.  

Trygg hemgång och effektiv samverkan 
Länsövergripande har en revisorledd granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 
skett på uppdrag av region Sörmland och kommunerna. I rapporten utifrån granskningen före-
slår man framtagande av handlingsplan gällande fyra förbättringsområden, vilket kommer ske 
kommande år.   

Apotekare i vård- och omsorg 
Apotekare i regionen har arbetat i projektform med genomförande av fördjupade läkemedels-
genomgångar, patientsamtal och rådgivning i läkemedelsfrågor. Apotekare har deltagit på 
ronder med hemsjukvården, särskilt boende och kortvårdsenheten.  Antalet fördjupade läke-
medelsgenomgångar har ökat från år 2021 (56) till 2022 (104). Kommande år fokuseras apote-
karnas arbete i första hand på patienter som skrivs in- och är inskrivna i hemsjukvården där 
behovet av fördjupade läkemedelsgenomgångar identifierats utifrån ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv.    

Munhälsobedömningar  
I samband med munhälsobedömningar registreras vissa hälsouppgifter. Dessa uppgifter avser 
smärta, tuggförmåga, antalet tänder, protesförekomst, implantat och munhygien. Registrering 
görs även av tandvårdsbehov på grund av karies18, tandlossning och om behandlingsbehov 
finns för slemhinna och protes. Totala antalet munvårdsbedömningar har under året ökat med 
27, övrig statistik är ungefär lika som förra året, se tabell. I förhållande till antalet berättigade 
personer till munhälsobedömningar och utförda munhälsobedömningar (53%) är förskrivning-
en av munhälsointyg ett förbättringsområde för biståndshandläggare och legitimerade sjuk-
sköterskor. Utbildningsinsatser behöver ske utifrån grundläggande tandvård som är en del av 
omvårdnaden och i det hälsofrämjande arbetet. Deltagandet i Folktandvårdens grundutbildning 
till omvårdnadspersonal har varit lågt i kommunen. Webbutbildningar finns även att delta i via 
Socialstyrelsen vilket kan vara ett annat alternativ för kompetensutbildning, viktigt är dock att 
man kan följa upp kompetensutvecklingen som egenkontroll framöver. Även uppdatering av 
T99webb19 behöver göras i syfte att få med alla enheter, ansvariga chefer och antal boende-
platser, vilket pågår första kvartalen 2023.  

 
15 Äldre – mer än 75 år 
16 Källa- wwwvardenisiffror.se 
17 Sva 1 – svenska som andraspråk, gymnasieutbildning 
18 Karies – tandskador/hål i tänderna 
19 I T99webb – registrerar utfärdare underlag för tandvårdskort. Kommunansvarig administrerar uppgifter om 
särskilda boenden och personer som har rätt att utfärda underlag för tandvårdskort.   
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Antal munhälsobedömningar och medelålder hos de bedöma personerna   
 Katrineholm Sörmland 

Antal munhälsobedömningar 253   2 185   

Medelålder 86 85 

Kan äta normalkost, andel i % 80 71 

Andel helt tandlösa, andel i % 13 14 

Bra munhygien, andel i % 51 54 

Registrerade vårdbehov* 53 46 

* Omedelbart behov av tandvård i någon form. Källa: Tandvårdsenheten 2023-01-16 

Boenden för äldre 
Vård- och omsorgsförvaltningen har identifierat och fastställt behov av boendeplatser inom 
vård- och omsorgsboende. En boendeplan för byggnation och renoveringar är framtagen för 
framtida behov där kraven på vårdgivaren gällande god hygienisk standard har en stor bety-
delse vid om- och nybyggnationerna. I arbetet konsulteras MAS och Vårdhygien i region 
Sörmland för att säkerställa att kraven uppfylls.  

Tjänstens utförande 
Pandemin har bidragit till att den digitala kommunikationen har utvecklats i snabb takt både 
internt och externt. Fysiska möten har minskat och digitala möten har kommit för att stanna. 
Framför allt sker digitala möten via Teams, Zoom och Cisco20. För att använda digitala möten på 
ett patientsäkert sätt mellan vårdgivarna används region Sörmlands system Cisco.  
Informations- och utbildningsmaterial samt filmer har skapats internt. Det har också hämtats 
från nationell nivå för att sprida kunskap och kompetensutveckling både gällande hantering av 
coivd-19 samt hur skyddsutrustning ska hanteras. Socialstyrelsen erbjuder kurser och 
utbildningar via sin utbildningsportal, t.ex. basala hygienrutiner, introduktion till arbete i vård 
och omsorg och grundläggande utbildning om munhälsa och munvård.    

Tillförlitliga och säkra system och processer 
Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system 
Avtal om läkarinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården finns med region Sörmland och 
Hälsoval. I Katrineholms kommun och med primärvården finns även framtaget lokalt avtal. 
Läkarmedverkan berör främst äldreomsorgen, vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvår-
den. Avtalet följs upp årligen och syftet är att säkerställa att alla brukare har möjlighet till läkar-
besök samt följa upp kvaliteten i givna hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera eventuella 
förbättringar som behöver genomföras. En handlingsplan kommer att tas fram utifrån identi-
fierade förbättringsområden internt eller/och i samverkan med vårdcentral.   

Läkemedelsavvikelser är vanligaste avvikelsen och att läkemedlet glöms bort att ges. Den 
processen har stärkts genom digital signering där delegerad personal får en påminnelse utifrån 
en bestämd tid som ansvarig sjuksköterska förutbestämt. Målet är att alla enheter ska arbeta 
med digital signering. Uppföljningsarbete planeras ske under år 2023.     

Säker vård här och nu  
Det mest identifierade riskområdet är bemanning och kontinuitetsproblem. Antal inhyrd perso-
nal har ökat totalt men i slutet av året har antalet minskat. För att säkerställa kunskapsnivån hos 
omvårdnadspersonalen ställs högre krav på legitimerad personal och delegerad personal21, 

 
20 Sekretess säkert digitalt kommunikationsverktyg  
21 Delegerad personal – reellt kompetent personal som utför hälso- och sjukvård via delegerad arbetsuppgift 
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samverkan/information och dokumentation. Legitimerad personal behöver vara närvarande i 
hälso- och sjukvården i större utsträckning och ge mer stöd till omvårdnadspersonalen så att 
god och säker vård erhålls av den enskilde vårdtagaren. Läkare behöver också konsulteras mer 
flitigt för att ge medicinska stöd till kommunens legitimerade personal.  Patienter från 
slutenvården övergår till kortvårdsplatser i alltför hög grad innan patienten är medicinskt 
färdigbehandlad/utskrivningsklar från sjukhus, vilket medför att medicinska utredningar 
överlämnas till närvården.  

Här finns patientsäkerhetsrisker då verksamheten inte är planerad för medicinska utredningar 
och/eller specialistvård. En översyn av verksamheten är planerad för att säkerställa patient-
säkerheten. 

Vid revisorernas granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter har det konstaterats 
brister i vårdkedjan. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en handlingsplan med syfte 
att förbättra processerna. 

Samsjuklighet finns inom verksamheten och kompetens inom psykiatrin finns inte i tillräcklig 
utsträckning för att hantera dessa brukare/patienter. Behovet av insatser ökar från alla yrkes-
kategorier inom förvaltningen men även samverkan med regionens specialistvård.  

Målet är att arbeta patientsäkert med ökad samverkan för att möta upp det ökade behovet. 

Riskhantering  
Få anmälda avvikelser från verksamheterna hanteras utifrån risken för vårdskada vilket förvän-
tas bli mer synligt i analysarbetet och framtagandet av handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 
kommunen.  

Arbetet med inskaffandet av loggningsbara läkemedelsskåp i boendes lägenheter samt i akut- 
och buffertförråd pågår. Även loggningsbara läkemedelsskåp planeras införas i ordinärt boende 
där hälso- och sjukvården ansvarar för specifikt narkotiska läkemedelspreparat.  Syftet är att 
kunna spåra läkemedelshanteringen när läkemedelsskåp används i kombination med kvalitativa 
och täta egenkontroller.  

Verksamheterna har under året arbetat med olika risk- och konsekvensanalyser samt hand-
lingsplaner utifrån pandemin, smitta och smittspridning. Arbetssättet har implementerats på 
ledningsnivå och används mer frekvent även i andra sammanhang efter behov. Samma arbets-
sätt sker på patientnivå efter behov för att säkra hälso- och sjukvårdens insatser utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt.   

Stärka analys, lärande och utveckling  
Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- och sjuk-
vården. Enhetschefer arbetar på enhetsnivå med legitimerad personal i syfte att hantera 
avvikelser, stärka analysarbetet, lärande och utveckling på enheten. Kvalitetsråd på enhetsnivå 
hanterar och sprider övergripande lärande- och utveckling i syfte att händelsen inte ska ske 
igen. Resultaten av allvarliga avvikelser och utredningar presenteras övergripande under 
summeringsmöten22. Här sammanställs relevanta åtgärder för spridning inom alla verksam-
heternas kvalitetsråd. Framtagna åtgärder syftar till att förstå vad som bidrar till säkerhet, håll-
barhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, först då kan verksamheten utvecklas så att kvali-
teten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Språktester genomförs och syftet är att säkerställa förståelse av t ex styrande dokument, 
information, ordinationer och journaler vilket är en viktig del i att stärka patientsäkerheten. 
Språktest inför delegeringsprocessen är ett uttryckt krav för all personal med reell kompetens.   

 
22 Summeringsmöte – verksamheternas kvalitetsråd deltar och delges summerade erfarenheter utifrån allvarliga 
avvikelser och Lex Maria anmälningar 
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Avvikelser samt synpunkter och klagomål 
Avvikelser är en del av vård och omsorgsförvaltningens arbete utifrån kvalitetsledningssystemet 
för att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Anmälda avvikelser är till mer-
parten utifrån att en negativ händelse har skett. Vid uppföljning var totalt antalet avvikelser för 
året är 4 339 vilket är en ökning från förra årets 3 897. Av dessa avvikelser är 3 610 (2 689 år 
2021) bearbetade och avslutade, 591 (990 år 2021) är ej bedömda. Några enheter har större 
problem med hanteringen av avvikelser än övriga varför man under året har fått stöd i hante-
ringen av avvikelser från medarbetare på Förvaltningskontoret. Totalt sett har avvikelserna ökat 
i antal, vilket ses som positivt dvs att personalen anmäler avvikelser. Risktänkande i verksam-
heten samt avvikelser med risk för vårdskada är dock fortfarande ett utvecklingsområde. Antal 
anmälda avvikelser inom hälso- och sjukvårdens område är 1 524 vilket är en minskning från 
förra årets antal 1 862.  Hälso- och sjukvården står för 35 % av totala antalet avvikelser. Av dessa 
avvikelser är 182 ej bedömda vilket är en minskning från förra årets antal (422). Flest avvikelser 
berör aktiviteten läkemedel vilka utgör totalt 1118 avvikelser och vanligast är kategorin uteblivet 
läkemedel. Fall med skada är 216 av totala antalet fall (1298) och fall med skada med bedöm-
ningen av allvarlighetsgrad betydande eller katastrofal är totalt 14.   

Under året har tre synpunkter och klagomål inkommit via Patientnämnden. Vanligaste är brister 
i bemötande, samverkan och omvårdnad.  

Förvaltningskontoret 
Förvaltningskontorets avvikelser inkluderar Hälso- och sjukvårdsverksamhetens avvikelser vilka 
till störstadelen berör legitimerad personal. Dessa har minskat till 135 (170 år 2021). Av dessa är 
82 avvikelser bearbetade och avslutade och 12 saknar bedömning. Avvikelseaktiviteterna är i 
fallande storleksordning och redovisas i antal enligt tabell; 

Aktivitet Antal 2022 

Läkemedel 125 

Insatser/omvårdnad 53 

 
Åtgärder Antal 2022 

Arbetsplatsdiskussion 57 

Kontakt sjuksköterska  30 

Äldreomsorg (särskilt boende äldre och stöd i ordinärt boende) 
Avvikelser inom äldreomsorgens verksamheter gällande för hälso- och sjukvård är 947 vilka 
berör delegerad personal mestadels. 95 dvs 10% av avvikelserna saknar bedömning uppdelade 
på; 27 hemtjänst, 68 hemsjukvård och 68 särskilt boende äldre. Fall utan skada totalt 1233 
under året vilka har skett på; särskilt boende 783 och i ordinärt boende 450 varav cirka 277 är 
patienter inskrivna i hemsjukvård. Redovisningen sker för att få en jämförelse med fall med 
skada per verksamhet. Resultat: Redovisade fall totalt sett är mycket till antalet och har ökat 
från förra året (1151). 173 brukare i hemtjänst/ordinärt boende som fallit ska rapporteras till 
ansvarig vårdcentral för vidare bedömning och åtgärder i fallpreventionsarbetet. Analys: Arbete 
med vårdprevention har fortsatt under året.  Arbetet sker i arbetsverktyget Senior alert och 
grundar sig på evidensbaserat, hälsofrämjande och preventionsarbete som gör skillnad för den 
enskilde. Det är skillnad på hur många avvikelser man har och hur bearbetningen sker på de 
olika enheterna.  
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Avvikelseaktiviteterna redovisas i fallande ordning enligt tabell:  

Aktivitet Antal 2022 

Läkemedel  663 

Insats/omvårdnad  319 

Fall med skada 82 

 

Åtgärder Antal 2022 

Arbetsplatsdiskussion 284 

Kontakt sjuksköterska 190 

Externa utförare, LOV-företagen 
Totalt antal avvikelser inom hälso- och sjukvårdens område vilka berör delegerad personal 
mestadels är 57, av dessa är 58 bearbetade och avslutade (inkluderat år 2021). Inga ej bedömda 
avvikelser finns kvar. Dessa finns redovisade i den totala statistiken.  

Funktionsstöd 
Avvikelser inom Funktionsstöds verksamheterna gällande för hälso- och sjukvård är 385 (436) 
inom Funktionsstödsverksamheten vilka till största delen berör delegerad personal. 75 dvs 
19,5% av avvikelserna saknar bedömning. Avvikelseaktiviteterna redovisas i fallande ordning 
enligt tabell:  

Aktivitet Antal 2022  

Läkemedel  330  

Avsaknad av dokumentation 12 

Fall med skada  4 

 
Åtgärder Antal  

Arbetsplatsdiskussion 161 

Kontakt med sjuksköterska 28 

Allvarliga avvikelser/risk för allvarliga avvikelser samt lex Maria anmälan 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska hanterar och utreder allvarliga avvikelser/risk för allvarliga 
avvikelser i samverkan med representanter från verksamheterna. Under perioden har 13 
utredningar genomförts utifrån allvarliga avvikelser. 3 av dessa har medfört allvarlig vårdskada 
vilka resulterat i lex Maria anmälan till IVO.  
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Beskrivning av typ av avvikelser/lex Maria samt exempel på genomförda förbättringar som haft 
effekt/planeras ge effekt 

Allvarliga avvikelser/ 
lex Maria   

Genomförda förbättringar som haft effekt 

Fallskada  Revidering av styrande dokument för vårdprevention 
Implementering av vårdpreventionsarbete och styrande 
dokument, internt och externt. 

Utbildnings- och kompetenshöjande insatser. 

 Översyn av rutin för rörelselarm och skötsel/underhåll av larm. 
Patienten fick inte ordi-
nerade läkemedel  

 Utbildnings- och kompetenshöjande insatser. 

 Ansvar och kompetens. 

 Förtydligande av hälso- och sjukvårdsuppdrag inom kommunal 

verksamhet. 

 Förtydligande av dokumentation och vårdplan i patientjournal. 
Patienten fick subopti-
mal vård och omsorg 
samt behandling 

 Genomförda och planerade åtgärder är inte uppföljda. 

Avvikelser från kommunen till regionen  
Externa avvikelser sker framför allt mellan länets sjukhus, vårdcentraler, ambulansverksam-
heten sam tandvården.  

Totalt 53 avvikelser är skrivna till regionen (25 svar har erhållits) vilka till största delen berör 
brister i informationsöverföring, medicinsktekniska hjälpmedel i utskrivningsprocessen från 
länets sjukhus.   

Avvikelser från regionen till kommunen 
Totalt 17 (15) avvikelser har kommit till kommunen från regionen (13 svar har givits), dessa 
berör informationsöverföring och samverkan, brytpunktsamtal, palliativ vård samt uteblivna 
munvårdsbehandlingar. Ett större förbättringsområde är att genomföra planerade åtgärder 
som planerats varför avvikelser hanteras och följs upp mer kontinuerligt på Hälso- och sjuk-
vårdsmöte mellan MAS och hälso- och sjukvårdsverksamheten.  

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
Hälso- och sjukvårdsverksamheten har tillsatt tjänst som utbildningssjuksköterska i syfte att 
höja baskompetensen i vård och omsorgen. Ytterligare behov finns för liknande funktion 
gällande för rehabilitering och habilitering. Riskmedvetenhet finns i verksamheterna men man 
behöver utveckla samverkan inom alla verksamheter i processen mot god och säker vård. För-
valtningsövergripande arbete med stärkt patientsäkerhet förväntas resultera i ökad riskmed-
vetenhet och beredskap på alla nivåer. Vidare behöver verksamheterna arbeta mer med 
resiliens23 och anpassa och planera för en hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till 
kortsiktigt eller långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under 
oväntade förhållanden.  

 
23 En resilient organisation har processer på plats för att förutse risker, begränsa påverkan av oönskade händelser 
och kan därför återhämta sig snabbt efter en motgång och uppnå sina verksamhetsmål trots en föränderlig värld. 
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Mål, strategier och utman-
ingar för kommande år 
Utifrån analys av årets resultat har kommande utmaningar identifierats som mål och indika-
torer. Mål, indikatorer, åtgärder och aktiviteter ingår som egenkontroll vilka behövs inom 
respektive fokusområden för att nå en säkrare vård. Vissa mål är inte genomförda från år 2022 
varför målen fortsätter.  

I kommunplanen för Katrineholms kommun anges att förvaltningen ska arbeta utifrån det 
övergripande målområdet en Trygg omsorg och vård där arbetet med god patientsäkerheten är 
ett av resultatmålen för arbetet. För att uppnå resultatmålet god patientsäkerhet så prioriterar 
förvaltningen under 2023 följande förbättringsområden och aktiviteter.  

Utöver egenkontrollerna som utförs årligen enligt riktlinjer har förvaltningen valt att arbeta 
utifrån dessa förbättringsområden: 

Utveckla en god och säker vård och omsorg  
 Genomföra slumpmässigt utvalda verksamhetsuppföljningar i dialog. 
 Utveckla arbetet och sammanställa skador och vårdskador i hemsjukvården i samverkan 

med närvården och namngiven vårdcentral  

Säkra dokumentation i patientjournal  
 Alla patienter inskrivna i hemsjukvården och med beslut om kortvårdsplats, ska ha en 

dokumenterad samordnad individuell plan (SIP) i patientjournal där patientens deltagande 
framgår.  

 Alla ska ha aktuella vårdplaner (<1 år) där det framgår att patient/närstående är delaktig i 
utformningen av vården och omsorgen. 

 Dokumentation i patientjournal sker enligt KVÅ koder.  

Säkra läkemedelshanteringen inom verksamheterna 
 Digital signering av läkemedel ska kvalitetssäkras och följas upp. 
 Skapa säkra rutiner för att säkerställa god och säker vård i det interna vårdplanerings-

arbetet kopplat till reviderad länsgemensam riktlinje. Arbetet fortsätter år 2023.  

Följsamheten till BHK ska öka 
 Genomföra slumpmässigt utvalda hygienronder på särskilt boende för äldre 
 Genomföra utbildningsinsatser på chefsnivå och för övrig personal.
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Bilaga - Egenkontroll 
Område Mål Resultat Analys av resultat Åtgärd Uppföljning åtgärd Omfattning Källa 

Nationella 
kvalitets-
register 
 
- Vårdpreven-

tion 

År/delår 319 unika personer 
har fått riskbedöm-
ningar. 92% med 
riskbedömning 
med risk,  
84% har åtgärds-
plan vid risk 
72% utförda åtgär-
der vid risk. År 2021 
var andelen 92%. 
Alla arbetar inte 
med vårdpreven-
tion. Totalt sett är 
resultatet en 
minskning jämfört 
med föregående år, 
utförda åtgärder 
vid risk har dock 
ökat 1%.  

I förhållande till antalet 
beslut om säbo24 
boende, brukare på 
kortvård   och antal 
säbo platser samt 
inskrivna patienter i 
hemsjukvården är 
antalet riskbedöm-
ningar lågt per unik 
person då rutinen 
även beskriver att 
riskbedömningarna 
ska göras 2 ggr/år 
samt vid inflyttning.  
 

Alla enheter arbetar 
strukturerat, systema-
tiskt och synliggör 
resultat på avdelnings-
, enhets- och verksam-
hetsnivå.  
Tätare uppföljning 
med egenkontroll 
varje kvartal. 

Resultat i S.a25 - inlägg i 
Stratsys26 per månad 
för rapportering av 
resultat och analys av 
resultat. 
 

Sätta resultat i för-
hållande till boende-
platser, insatser i 
hemsjukvård samt 
personer som visats 
på kortvård under 
perioden. 

Senior alert 
 

- Trycksår Noll 
tolerans 
mot 
trycksår 
 

35% riskbedömning 
med risk. Utfall 42 
trycksår på 26 per-
soner. 
 

Bra att upptäcka kate-
gori 1 tidigt för att 
sätta in åtgärder. Van-
ligast lokalisation är 
ryggslut.  

Som ovan Som ovan Utifrån riskbedöm-
ningar och behov bör 
alla patienter erhålla 
en vårdplan för före-
byggande av tryck-
sår. 

 

 
24 Säbo – särskilt boende 
25 S.a – senior alert 
26 Stratsys – administrativt uppföljningsverktyg 
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Område Mål Resultat Analys av resultat Åtgärd Uppföljning åtgärd Omfattning Källa 

- Undernäring Risk för 
under-
näring 
ska 
identi-
fieras 
och 
före-
byggas.  

56% riskbedöm-
ningar med risk. 
Utfall; 117 personer 
hade BMI <22. 127 
personer hade 
ofrivillig viktminsk-
ning. 

Bakomliggande orsa-
ker är sjukdom, mer 
än 11 timmars natt-
fasta, annan orsak 

Koppla undernäring till 
nattfastan och arbeta 
preventivt och hälso-
främjande. Utbild-
ningsinsatser  

Som ovan Utifrån riskbedöm-
ningar och behov bör 
alla patienter erhålla 
en vårdplan för före-
byggande av under-
näring utifrån målet. 
Kontakt med dietist 
enligt rutin efter 
bedömning. 

 

- Fall Fall och 
fall-
skador 
ska före-
byggas  

78%,  
Utfall; 105 personer 
har sammanlagt 
fallit 338 gånger. 
Vanligaste tiden för 
fall är klockan 12-
18. Bakomliggande 
orsaker till fall är 
nedsatt balans och 
rörelsemönster, 
sjukdom och läke-
medel som ger 
ökad fallrisk.  
 

Alltför få erhåller fall-
riskbedömning i rela-
tion till personer som 
har insatser inom vård 
och omsorg. Alla 
boende och inflyttade 
ska erhålla riskbe-
dömning två ggr/år 
enligt rutin. 

Arbeta vårdpreventivt 
enligt gällande styr-
dokument, teamsam-
verkan krävs 
 

Som ovan Personer >65 år som 
bor, är inskrivna i 
hemsjukvården och 
vistandes på kort-
vårdsplats och nyin-
flyttade ska erhålla 
riskbedömning minst 
två ggr/år enligt 
rutin.  

 

- Munhälsa Alla som 
har be-
hov ska 
erhålla 
mun-
vårds-
bedöm-
ning 
enligt 
gällande 
rutin 
 

Riskbedömningar 
med risk är 41%, 
200 av 486 har 
identifierad risk för 
munhälsa/ohälsa i 
mun. 126 personer 
hade risk för ohälsa 
i munnen av grad 
2-3. 

Alla brukare som vistas 
och bor inom VOF får 
inte munvårdsbedöm-
ning utifrån sitt om-
vårdnadsbehov  

Alla brukare på särskilt 
boende för äldre som 
bor på särskilt boende 
för äldre ska erhålla 
munvårdskort och 
munvårdsbedömning 
(utifrån egen önskan). 
Alla enheter bör 
genomföra grund-
läggande munvårds-
utbildningen/år. 
 

Följs i Stratsys, delår 
och rapport från Folk-
tandvården 

Alla enheter genom-
för munvårdsutbild-
ning till personalen. 
Omfattning 1h och 
ges digitalt.  
Alla ssk och bistånds-
handläggare har 
behörighet att skriva 
intyg för munhälso-
undersökningar av 
tandvården. 
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Område Mål Resultat Analys av resultat Åtgärd Uppföljning åtgärd Omfattning Källa 

- Blåsdys-
funktion 

 
 
 

Diagnos, 
behand-
ling, om-
vårdnad 
och rätt 
förskriv-
ning av 
inkonti-
nens-
material 

O bedömningar är 
genomförda under 
året 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inkontinens sjuks-
köterska ska finnas 
inom säbo äldre och 
driva arbetet på säbo 
äldre i linje med sty-
rande dokument 
 

Följs i Stratsys, delår 
och rapport från Folk-
tandvården 
 
 
 
 
 
 

Alla personer som 
flyttar in på särskilt 
boende för äldre ska 
erhålla undersökning 
och diagnos efter 
problem. Ska kunna 
följas i patientjournal 
utifrån status, hälso-
historia och vårdplan 
efter problem där 
utredning och diag-
nos kan följas. Arbe-
tet sker i samverkan 
med ansvarig läkare 
då provtagning ingår 
i undersökningen 
samt att diagnos 
ställs.  

 

- SveDem27 Tertial/ 
år 

50 uppföljningar är 
genomförda på två 
säbodemens boen-
den Norrgläntan 
och Lövåsgården 

Antalet uppföljningar 
har minskat med 8 i 
jämförelse med förra 
året. Antalet är lågt i 
förhållande till antal 
boendeplatser.  

Demensvården kan 
inte utvärderas på 
kommunnivå. Tätare 
uppföljning behövs.   

Utse regionkontakt-
person. 
Ansvar och uppgift. 
Samverkansformer 
inom närvården  

Antalet uppföljningar 
av demensutred-
ningar på demens-
enheterna ska öka 
och vara relevant i 
förhållande till an-
talet demensutred-
ningar under året.  
  

SveDem 
 

 
27 SveDem – Svenska Demensregistret, nationellt kvalitetsregister för kognitiva sjukdomar 
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Område Mål Resultat Analys av resultat Åtgärd Uppföljning åtgärd Omfattning Källa 

- Svenska HALT År 204 inkluderade 
vårdtagare på 18 
särskilda boenden, 
varav 2 kortvårds-
boenden. 
4% vårdtagare med 
bekräftad infektion 
förvärvad på SÄBO. 
Typ av infektion; 
27,3% ÖLI28 
25% hudinfektion 
18,2% UVI29 
11 % oklar feber 

Antal vårdtagare med 
pc-behandling30 3% 
Riskfaktor; 
KAD, trycksår, sår och 
kirurgi 
Vårdtyngds-indikator; 
inkontinens varav 134 
är kvinnor och 70 män 

Bearbetning av resul-
tat med förslag på 
åtgärder gällande in-
kontinensutredningar i 
samverkan med an-
svarig läkare och ssk.  

Samverkan STRAMA 
mot antibiotika-
resistens planeras 
med ”antibiotika 
smarta leg, ssk i 
projektform 

Arbeta förebyggande 
med att identifiera 
patienters problem 
med inkontinens per 
boende, utifrån ett 
hälsoperspektiv. 
Arbetet sker i sam-
verkan med ansvarig 
läkare  

Senior alert 
 

- Palliativ vård Kvar-
tal/år 

Kvalitetsindikator; 
Inget målvärde 
uppnås för indika-
torerna.  
Se separat spindel-
diagram 
 

Alla kvalitetsindika-
torerna utgör förbätt-
ringsområden 
 

Hälso- och sjukvårds-
verksamheten behöver 
arbeta med förbätt-
ringsåtgärder i sam-
verkan med övriga 
verksamheter. Hand-
lingsplan tas fram på 
HSL31 möte och pre-
senteras för övriga 
verksamheter.  

Uppföljningar av hand-
lingsplan i relation till   
kvalitetsindikatorer på 
HSL möten.  Utbild-
ningsinsatser krävs. 

Kvalitetsindikatorer.  
Hälso- och sjukvår-
den involverar övriga 
verksamheter i arbe-
tet för att säkra och 
förbättra god vård i 
livets slut. All perso-
nal involveras. 

Palliativa 
registret 
 

- BPSD År/ 
Tertial 

Registreringar/ 
skattningar  
201 

I jämförelse med förra 
årets skattningar 243 
har resultatet minskat 
(en enhet har exklude-
rats från resultatet) 

Öka antalet person-
registreringar i regist-
ret. 

Uppdatering av admi-
nistratör på kommun-
nivå i registret   

Alla demensenheter 
inom särskilt boende 
för äldre samt enheter 
som har behov av 
arbetssättet ska an-
vända sig av person-
centrerade och 

BPSD regist-
ret  
 

 
28 ÖLI – övre luftvägsinfektion 
29 UVI - Urinvägsinfektion 
30 Pc – penicillin/antibiotika  
31 HSL – Hälso- och sjukvårdsmöten med MAS 
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Datum 

2023-02-06 
Vår beteckning 

VON/2022:52 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

0150-578 04 
Handläggare e-post 

lars.hernevid@katrineholm.se 

Förslag till årsredovisning 2022 vård- och omsorgs-
nämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning avseende 2022. 

Måluppfyllelsen har för resultatmål inom trygg vård och omsorg har varit något svårbedömd 
då flera indikatorer saknats för detta eller föregående år. Bedömningen är ändå att mål har 
uppfyllts helt eller delvis. Generellt sett har de uppdrag och aktiviteter som planerats för 
året kunnat genomföras. 

I målområdet attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation har vård- och 
omsorgsförvaltningen utmaningar då det nationellt är brist inom flera av de yrkesgrupper 
som är verksamma inom verksamhetsområdet. Arbete har dock kunnat ske enligt plan och 
sett till indikatorerna så visar de flera positiva delar. Fler väljer att arbeta efter 67 och flera 
medarbetare väljer att arbeta heltid. Sjuktalen är dock fortsatt höga och är fortsatt en 
utmaning. 

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. Denna 
beror på bland annat en senare öppning av verksamheter, något lägre volymer inom 
personlig assistans och hemtjänst, vakanta tjänster som inte tillsatts för hela året, samt en 
fortsatt låg nivå av smitta i verksamheterna. Arbete med månadsbokslut och 
ekonomiuppföljningar på samtliga chefsnivåer fortsätter och säkerställer en ekonomi i 
balans. 

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. För 2022 
redovisas en positiv avvikelse mot budget om 15 554 tkr.  

Avvikelse gentemot budget inom respektive verksamhet enligt driftsredovisning (tkr) 

Förvaltningsgemensamt 6 052 
Förvaltningskontor 11 861 
Äldreomsorg -4 445 
Funktionsstöd 2 085 
Resultat 15 554 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-05 

Vår beteckning 

VON/2022:52 - 1.4.1 - 
Mål- och ekonomi-
styrning 

 

Av 2022 års investeringsbudget för inventarier till Strandgården återstår 2 310 tkr. Av dessa 
medel ombudgeteras 100 tkr för kvarvarande leveranser.  

Ärendets handlingar 
 Förslag till årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden 2022 

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, intranätet, akten
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Inledning 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 
kommunens verksamhet och resultat under året. Utfall redovisas gällande både ekonomi (drift- och 
investeringsredovisning) och verksamhet (resultatmål). Det är vad som beslutats i Kommunplan 
2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som årsredovisningen svarar upp mot. 

Nämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolymer, 
måluppfyllelse, personal, ekonomi samt särskilda uppdrag under 2022. Syftet är att ge en bred bild 
av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är 
också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av 
kommunfullmäktige i mars 2023. 
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Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig 
verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för 
verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom 
äldreomsorgens hemtjänst. 

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om 
färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 

Privata utförare 
Vård- och omsorgsnämnden införde 2011 fritt val av utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
inom hemtjänst. Den som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra insatserna. 
Katrineholms kommun har både interna och externa utförare. Alla utförare är godkända av 
kommunen. Vissa erbjuder enbart serviceinsatser medan övriga erbjuder både service- och 
omvårdnadsinsatser. De brukare som inte väljer utförare tilldelas kommunen som utförare av 
hemtjänst. Privata utförare utför i nuläget cirka 23,7 procent av all hemtjänst, en liten minskning i 
jämförelse med de senaste åren. 

Vård- och omsorgsnämnden har sju externa placeringar enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). Vid externa placeringar har kommunen inte kunnat tillgodose brukarens 
behov i kommunens egen regi. Antalet har minskat från tio placeringar under föregående år. 
Vård- och omsorgsnämnden har sex pågående externa placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL), en 
placering mer än föregående år. Dessa externa placeringar rör socialpsykiatrins målgrupp. 
Kommunen har själv inte kunnat tillgodose dess behov inom den egna verksamheten. 

Personlig assistansersättning beviljad enligt socialförsäkringsbalken samt personlig assistans enligt 
LSS utförs både av externa och interna utförare. Den som blir beviljad personlig assistans har 
inflytande i vem som blir sin personliga assistent samt kan välja vem som ska utföra assistansen. För 
personlig assistans beviljad enligt LSS utför externa utförare cirka 88,1 procent av 
assistanstimmarna. För personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken utför externa 
utförare cirka 74,5 procent av de beviljade assistanstimmarna. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Verksamhetsrapport 
Under september kunde Strandgårdens äldreboende återöppna sin verksamhet efter renoveringar. 
Under hösten har boende från Pantern kunnat flytta in och ytterligare 16 boendeplatser har 
öppnats. Även en ny bostad med särskild service, LSS, har öppnats i lokalerna. Färdigställandet av 
renoveringen på Strandgården försenades något i förhållande till plan. Detta till följd av 
leveransproblem av teknisk utrustning. Öppningen av boendet var planerat till maj. Ekonomiskt 
innebar förseningen en positiv avvikelse i budget. Nästa steg i boendeplaneringen är att renovera 
Furuliden där upphandlingen slutfördes under hösten. Den boendeplan för äldreomsorgen som 
sträcker sig till 2027 påverkas av faktorer som upphandling och förändrade behov i verksamheten 
och har i dagsläget en viss förskjutning i tid. Utöver den försenade öppningen har det ekonomiska 
resultatet också påverkats av minskade volymer inom personlig assistans och hemtjänst. 
Minskningarna tros dock inte bestå utan förväntas gå upp något under nästkommande år. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren genomfört ett arbete med att säkerställa 
utrymningsrutiner inom de gruppbostäder inom LSS som är i trapphusmodell. Nya individuella 
riskbedömningar har gjorts för varje individ för att säkerställa behov av stöd vid utrymning.  
Arbetsmiljöverket, som utifrån tillsyn påtalat bristerna, har rapporterat att de är tillfreds med de 
insatser som gjorts. 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten infördes i juli 2022. Hemtjänstens enheter arbetade under våren 
med att ta fram arbetssätt inför införandet. Flera av enheterna har förberett och påbörjat 
implementering av mindre arbetsgrupper inom ramen för den större gruppen. Detta förväntas leda 
till ökad kontinuitet att det i sin tur skall leda till ökad möjlighet till delaktighet och inflytande samt 
till att fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende 
och trygghet. 

Det finns svårigheter att rekrytera Inom flera av våra yrkeskategorier, men främst inom legitimerade 
yrken och gällande chefer. Det har varit nödvändigt att ta in hyrsköterskor under året. Svårigheten 
att rekrytera till dessa yrken är inte unikt för vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm utan är 
en utmaning för de flesta kommuner och regioner. 

Genom statsbidrag har förvaltningen kunnat ge fler medarbetare möjlighet till kompetensutveckling 
under året. Flera sjuksköterskor genomför universitetskurser eller utbildning till distriktssköterska. 
Medarbetare har också fått möjlighet att påbörja vidareutbildning på arbetstid under året. Totalt har 
ytterligare 26 medarbetare påbörjat utbildning till undersköterska under 2022. Åtta medarbetare 
har fått möjlighet att påbörja utbildning till specialistundersköterska, fyra inom demens och fyra 
inom välfärdsteknik. Som en breddsatsning har förvaltningen även kunnat erbjuda 
webbutbildningar inom demens och palliativ vård. 

Arbetet med en förbättrad hälsa för förvaltningens medarbetare har redan inför året varit ett 
prioriterat område att arbeta med. Sjukfrånvaron har dock varit fortsatt hög och ytterligare insatser 
har varit nödvändiga. Exempelvis har en särskild insats startats upp där enhetscheferna med stöd av 
HR och företagshälsovården följer upp medarbetare med flera tillfällen med korttidsfrånvaro under 
året. Insatsen har gett en positiv effekt för merparten av de medarbetare som deltagit. Insatsen är 
ännu inte helt utvärderad.  Ett arbete har också skett utifrån metoden ”tjänstedesign", vilket innebär 
en utvecklingsprocess där medarbetare och chefer tillsammans tar fram lämpliga insatser. Utöver 
detta har förvaltningen, inom ramen för arbetet med hälsoåret, utsett ett flertal nya 
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hälsoinspiratörer samt genomfört planeringsdagar med fokus på hälsoåret. Genom statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg har flera insatser kunnat genomföras för och 
med hälsoinspiratörerna.  

Hållbarhet 
Utgångspunkt i arbetet med hållbarhet tas i de globala målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Denna lyfter 17 hållbarhetsmål utifrån tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt. 

För att följa upp hur Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå de globala målen för hållbar 
utveckling har kommunens resultatmål i kommunplan 2019-2022 kopplats till målen i FN:s Agenda 
2030. När resultatmålen följs upp i årsredovisningen följs därmed hållbarhetsmålen upp parallellt. 
Baserat på årsredovisningen kommer en hållbarhetsrapport tas fram som utförligare beskriver 
kommunens hållbarhetsarbete utifrån målen i Agenda 2030. I detta avsnitt av årsredovisningen lyfts 
de utmaningar som, för vård- och omsorgsnämndens verksamheter, varit störst under året. 

Hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande som innebär att vi skall säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar är central för nämndens verksamhet. I nämndens 
verksamheter har det fortsatt varit en utmaning att förhålla sig till covid -19. Både vad gäller själva 
sjukdomen för den som smittas men också de restriktioner som alla behöver förhålla sig till.  Men 
mer och mer har hanteringen övergått till att vara en del av verksamheten. Det är det nya normala 
är att sjukdomen finns i vårt samhälle och då nämndens målgrupp tillhör de mer sårbara i samhället 
krävs ett långsiktigt arbete för att trots detta kunna skydda våra brukare från smitta samtidigt som 
vi skall ge möjlighet till en meningsfull tillvaro. Att exempelvis vara en del av kulturevenemang eller 
en trevlig middag med andra kräver delvis ett annat arbetssätt än tidigare. Även gällande personal 
har hållbarhetsmålet varit en utmaning under året då sjukfrånvaron ökat något trots flera insatser 
för att ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Satsningarna fortsätter intensifieras under kommande 
år. 

Volymutveckling 
Volymmått Utfall 2022 Utfall 2021 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 16 705 16 794 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 5 195 6 032 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 308 289 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd 3 361 5 017 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd 9 549 11 392 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 395 671 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 2 930 3 962 

Belagda platser på LSS-boende 142 143 

Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri 15 16 

Externa placeringar LSS 7 10 

Externa placeringar SoL 6 6 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 267 248 

Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad 43 44 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 383 1 511 
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Kommentar till volymutveckling 
Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger 
belagda platser eller externa placeringar anger antalet i den sista månaden i angiven period. 

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat något i jämförelse med föregående år. 
Minskningen har främst skett för externa utförare. 

Belagda platser på särskilt boende äldre beror variationerna under året. Detta beror främst på olika 
steg i de pågående renoveringarna som nu sker i enlighet med ”Boendeplan - Prioriteringsordning 
av renovering av särskilda boenden för äldre, med flyttkedja” som nämndbehandlades i februari 
2021. 

Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren och totalt sett har det varit 
färre antal ärenden jämfört med föregående år. Detta gör att även antalet timmar totalt sett har 
minskat. Minskningen gäller såväl internt som externa utförd personlig assistans. 

Inom daglig verksamhet, LSS, har det skett en större ökning än förväntat efter sommaren och 
ökningen förväntas fortsätta i liknande takt kommande år. Flera nya sökande samtidigt som antalet 
som går i pension är få ligger till bakgrund för detta. 

Antalet externa placeringar LSS har minskat, bland annat till följd av att brukare flyttat till annan ort. 

Den minskning som skett gällande beviljade timmar i boendestöd beror till största delen på att 
brukare fått behov tillgodosedda på andra sätt. Exempelvis genom plats på särskilt boende inom 
socialpsykiatrin eller boende inom LSS. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Samlad bedömning 
I uppföljningen av målområdet trygg vård och omsorg och dess resultatmål så är indikatorerna från 
de nationella brukarundersökningarna viktiga för bedömningen av måluppfyllelse. Gällande särskilt 
boende äldre och hemtjänst finns indikatorerna för 2022 men det resultat som undersökningen kan 
jämföras med är från innan pandemin startade. Socialstyrelsen, som genomfört undersökningen, 
lyfter i sin sammanställning för hela landet att resultaten generellt sjunkit men att resultaten bör ses 
i kontexten att coronapandemin pågått i två år när undersökningen gjordes. Även i Katrineholm har 
flera av indikatorerna sjunkit något sedan undersökningen innan pandemin men Katrineholm ligger 
fortsatt högre än rikssnittet i de flesta av frågorna. 

Inom området funktionsstöd har förvaltningen inte deltagit i någon undersökning för 2022 vilket 
försvårar bedömningen av resultatmålen. 

De aktiviteter som planerats för året  inom målområdet trygg vård och omsorg har generellt sett 
kunnat genomföras enligt plan. 

I målområdet attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation har vård- och omsorgsförvaltningen 
utmaningar då det nationellt är brist inom flera av de yrkesgrupper som är verksamma inom 
verksamhetsområdet. Arbete har dock kunnat ske enligt plan även inom detta område och sett till 
indikatorerna så visar de flera positiva delar. Fler väljer att arbeta efter 67 och flera medarbetare 
väljer att arbeta heltid. Sjuktalen är dock fortsatt höga och är fortsatt en utmaning för vård- och 
omsorgsförvaltningen som behöver fortsätta arbetet med att sänka dessa. 

Vård- och omsorgsnämnden har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. Denna beror på 
bland annat en senare öppning av verksamheter, något lägre volymer inom personlig assistans och 
hemtjänst, vakanta tjänster som inte tillsatts för hela året, samt en fortsatt låg nivå av smitta i 
verksamheterna. Arbete med månadsbokslut och ekonomiuppföljningar på samtliga chefsnivåer 
fortsätter och säkerställer en ekonomi i balans. 

Målbedömning resultatmål 
Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål samt ett antal resultatmål som följs upp 
i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma 
måluppfyllelsen finns fastställda indikatorer med koppling till resultatmålen. Flertalet resultatmål 
berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksamhetens 
bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. Bedömningen ska vara genusmedveten, vilket bland 
annat innebär att en positiv utveckling måste ses oavsett kön för att målet ska anses uppnått där så 
är relevant. Bedömningen av status anges med en färgsymbol: 

 Grön cirkel visar att målet uppnås eller överträffas 
 Gul romb visar att målet uppnås delvis 
 Röd kvadrat visar att målet inte uppnås 
 Svart streck visar att målet inte kan bedömas 
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Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast 
tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. Utfall för indikatorerna 
redovisas i bilaga. 

För varje resultatmål visas även till vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som målet 
har en koppling. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

  Resultatmål Kommentar 

 Ökad sysselsättning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB 

 1. Ingen fattigdom 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Tagit emot praktikanter, elever och personer i 
arbetsmarknadsåtgärder inom förvaltningen. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

  Resultatmål Kommentar 

 Tryggare offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
VSR 

 5. Jämställdhet 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 Verkat för att utomhus- och gemensamhetsmiljöer i 
anslutning till verksamhetens boendeenheter är 
inbjudande, trivsamma och trygga.  

 Värdegrundsarbete inom förvaltningen där 
funktionsstöd även arbetat med utbildning kring 
bemötande och metoder för att förebygga hotfulla 
situationer.  

Trygg vård & omsorg 

  Resultatmål Kommentar 

 Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv 
upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet 
KS, VON, KFAB 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 Andelen brukare som uppger att de känner sig 
trygga hemma är fortsatt hög. 

 Värdegrundsarbete där utbildade 
värdegrundsledare tillsammans med sina chefer 
utbildar sina kollegor. 

 Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 
med syfte att tillgodose behov av kontinuitet, 
trygghet och individanpassad omsorg.  

 Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare 
inom vård och omsorg 
KULN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 Stödperson/kontaktperson stödjer med aktiviteter 
utifrån den enskildes behov. Kommunikationsstöd 
är en viktig del inom funktionsstöd. 

 Fasta aktiviteter via fritiden inom funktionsstöd 

 Det har genomförts aktiviteter i form av 
musikuppträdanden, diverse uteaktiviteter och 
fysiska aktiviteter inom äldreomsorgen. 

 Fortsatt utveckling av digitala hjälpmedel för 
aktivering. 

 Nöjdheten med aktiviteter inom särskilt boende 
äldre är på samma nivå som tidigare. Klart över 
riksgenomsnittet. Upplevelsen av möjligheten att 
komma utomhus har sjunkit något men är fortsatt 
över riksgenomsnittet.  
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  Resultatmål Kommentar 

 Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas 
STN, VON 

 2. Ingen hunger 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 Digitala lösningar för att öka delaktigheten och 
möjligheten för brukare att välja nya maträtter. Inom 
funktionsstöd får alla brukare möjlighet att vara med 
att bestämma när och vad man ska äta i sina 
boenden. 

 Arbete kopplat till uppdrag psykisk hälsa med 
inriktning på kost och nutrition har påbörjats under 
året. 

 Matlådan ger möjlighet att välja mellan 10 rätter 
inom stöd i ordinärt boende. 

 Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 
VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 Utbildningsinsatser för stärkt följsamhet till basala 
hygien- och klädregler. 

 Digital signering av läkemedel har införts i en 
majoritet av verksamheterna vilket förväntas leda till 
ökad patientsäkerhet.  

 Utveckling av delegeringsprocessen som även den, 
på sikt, förväntas leda till ökad patientsäkerhet, 

 Fortsatt arbete med språktester. 

 Rutin för loggning i verksamhetssystem är 
framtagen loggningskontroller är påbörjade.  

 Ett systematiskt riskanalysarbete finns i 
verksamheterna.  

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 
SOCN, VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

 Genomförandeplaner enligt IBIC (individen behov i 
centrum. 

 Återstart av brukarråd. 

 Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 
med syfte att tillgodose behov av kontinuitet, 
trygghet och individanpassad omsorg. 

 Utökning av antalet stödpedagoger 

 Indikatorerna visar på en viss försämring av 
möjligheten att påverka sina tider men en fortsatt 
hög nivå gällande att personal tar hänsyn till åsikter 
och önskemål inom särskilt boende äldre och inom 
hemtjänst.  

 Anhörigstödet ska utvecklas 
SOCN, VON 

 5. Jämställdhet 

 Kontinuerlig utveckling av stödformer utifrån behov. 
Exempel under 2022 är en ny föräldragrupp inom 
funktionsstöd, samtalsgrupp för anhöriga till 
personer med minnesproblematik, samtalsserier för 
föräldrar till unga vuxna med psykisk ohälsa, 
temaföreläsningar inom flera områden. 

 Kommunens kostnader för placeringar ska minska 
BIN, SOCN, VON 
 

 Färre antal placeringar i slutet av året jämfört med 
föregående år.  

 I samverkan med socialnämnden och 
bildningsnämnden har en modell för kommunal 
samverkan för barn i behov av komplexa insatser 
tagits fram. Modellen syftar till att främja tidiga och 
gemensamma insatser och på sikt också minska 
kommunens kostnader för placeringar.  
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Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

  Resultatmål Kommentar 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämlikhet 

 Funkisyran, en festival för alla, arrangerades för 
första gången i samverkan med Studiefrämjandet 
Sörmland. Där fanns aktiviteter som 
dansworkshops, speakers corner, graffitimålning och 
mycket annat. 

 Festival för mogna kom ut till våra äldreboenden 
genom olika typer av sång och musiktillfällen med 
artister från närområdet. 

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 Aktivt arbete utifrån kulturstrategi för barn och unga 
och utifrån barn och ungas intresse och efterfrågan 
med individuellt anpassade lösningar. 

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

 5. Jämställdhet 

 Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och 
omsorgsförvaltningen planeras utifrån brukarnas 
intresse och efterfrågan. 

 Nöjdheten med aktiviteter inom särskilt boende är 
kvar på en nivå klart över rikssnittet. Detta gäller 
såväl män som kvinnor.  

Hållbar miljö 

  Resultatmål Kommentar 

 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB 

 7. Hållbar energi för alla 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

 Vård- och omsorgsförvaltningen strävar efter att 
åtgärda det som är möjligt att påverka som att hålla 
kontorslokaler släckta efter kontorstid 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

  Resultatmål Kommentar 

 Säkrad kompetensförsörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 4. God utbildning för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Ett flertal medarbetare har fått möjlighet till 
utbildning under året   

o Utbildning till undersköterska 

o Utbildning till specialistundersköterska 

o Tre medarbetare har studerat till 
distriktsköterska 

o Utbildning av språkombud 

o Utbildning av stödpedagoger 

o Större kompetensutvecklingsinsatser inom 
förflyttningskunskap/ergonomi, 
personcentrerat bemötande, palliativ vård, 
demens ABC och BPSD (beteendemässiga 
och psykiska symtom). 

 Ökat medarbetarengagemang 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

 Värdegrundsutbildning samt arbete utifrån 
medarbetarenkäten där alla chefer tar fram 
handlingsplan för sina medarbetare. 
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  Resultatmål Kommentar 

 Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 Satsning på stödjande åtgärder i samverkan med 
företagshälsovården för medarbetare i 
arbetsgrupper med återkommande och hög 
sjukfrånvaro. Insatsen har såhär långt visat goda 
resultat.  

 Arbete med arbetssättet tjänstedesign inom 
verksamhetsområdet funktionsstöd. 

 Arbete genom förvaltningens cirka 50 
hälsoinspiratörer.  

 Genomförande av olika typer av planeringsdagar 
med hälsoåret 2022 som tema.  

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

 Tillgänglighetsanpassning av dokument som läggs ut 
på webben. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen har nu gjort det 
möjligt för våra externa utförare av LOV som enbart 
utför serviceinsatser att ansluta sig till vårt 
verksamhetssystem.  

 Insatser för att uppmärksamma och synliggöra de e-
tjänster som riktar sig till medborgare. 

 Ökad digital delaktighet 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

 Införande av digital signering av läkemedel. 

 Förtätning av Wifi på våra äldreboenden. 

 Inköp av ytterligare Tovertafel och Yetitablets till 
våra verksamheter. Tovertafel ger brukare med 
kognitiva svårigheter möjligheten att interagera 
genom olika spel. Yetitablet är som en stor surfplatta 
med anpassade appar för vård och omsorg.  

 Ökad effektivitet genom nya samverkansformer 
internt och externt 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, 
KVAAB, VSR 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

 Flera pågående samverkansformer genom 
strukturen för närvårdssamverkan där förvaltningen 
ingår i flera grupper tillsammans med region och 
andra kommuner i Sörmland.  

 Fler exempel på samverkansformer där 
förvaltningen deltar är Fallpreventionsrådet, 
Nutritionsrådet, Demensrådet och Vård- och 
omsorgscollege. Uppdrag Psykisk hälsa är ett 
länsövergripande samverkansprojekt. 

 I samverkan med socialnämnden och 
bildningsnämnden har en modell för kommunal 
samverkan för barn i behov av komplexa insatser 
tagits fram. Modellen syftar till att främja tidiga och 
gemensamma insatser.  

 Resultatet ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 
 

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut 
för att säkerställa en ekonomi i balans. 

 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON 
 

 Aktivt arbete med uppföljning och månadsbokslut 
för att säkerställa en ekonomi i balans. 
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Ekonomisk ställning 
Driftredovisning 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall 2022 Utfall 2021 Budget 2022 
Budget-

avvikelse 2022 

Förvaltningsgemensamt -24 016 -19 035 -30 068 6 052 

Förvaltningskontor -284 169 -277 884 -296 030 11 861 

Äldreomsorg -287 516 -286 590 -283 071 -4 445 

Funktionsstöd -207 669 -195 897 -209 754 2 085 

Summa -803 369 -779 406 -818 923 15 554 

Kommentar 
För helåret 2022 redovisar vård- och omsorgsförvaltningen en positiv avvikelse mot budget på 
15 554 tkr. En stor del av avvikelsen avser senare öppning av Strandgårdens särskilda boende och 
LSS gruppbostad. Även minskat antal brukare med personlig assistans, bostadsanpassningar och 
positivt resultat på budgeten för LOV-timmar bidrar till den positiva avvikelsen. Budget för extra 
ordinära kostnader har inte behövt nyttjas under året, vilket särskilt syns på övergripande nivå.  Vakanta 
tjänster med budget för hela året, men där anställningar har startat senare, bidrar också till den 
positiva avvikelsen. På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter och särskilda poster som 
avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. 

Förvaltningsgemensamt (Övergripande kostnader och nämnd) redovisar en positiv avvikelse på 
+6 052 tkr mot budget. Gemensamma förvaltningskostnader tex. personlig skyddsutrustning har 
under 2022 inte behövts nyttjas till fullo på grund av, över året, låg smitta i verksamheterna. Likaså 
har budget för oförutsedda händelser inte behövts användas, verksamheterna har under 2022 till 
största del själva balanserat dessa kostnader. 

Förvaltningskontoret (Myndighet, bemanningsenheten, HSV och verksamhetsstöd) redovisar 
en positiv avvikelse på +11 861 tkr mot budget. Den största förklaringen till det återfinns inom 
Myndighet där det under året varit minskad volym inom extern personlig assistans. Det som också 
påverkat resultatet positivt är LOV-timmarna, färre timmar har använts än budgeterat. Även 
kostnaden för bostadsanpassning och hjälpmedel är lägre än budgeterat. Rehabenheten arbetar 
kontinuerligt med uppföljning av hjälpmedel för att säkerställa att hjälpmedel som ej används 
skickas tillbaka till Hjälpmedelscentralen, sedan har även kostnaden för hjälpmedel sänkts vilket 
även det påverkar utfallet positivt. Inom verksamheten redovisar HSV en negativ avvikelse, vilket 
beror på att kostnaden för bemanningssjuksköterskor överstiger kostnaden för vakant personal och 
då främst sjuksköterskor. 

Äldreomsorg (Särskilt boende, hemtjänst, larm- och nattpatrull) redovisar totalt en negativ 
avvikelse på -4 445 tkr mot budget. Särskilt boende har en positiv avvikelse som till största delen 
avser personalkostnad beroende på senare öppning än planerat av Strandgården. Det största 
underskottet finns inom den interna hemtjänsten, avvikelsen avser personalkostnad och är totalt 
sett högre än föregående år. Hemtjänsten har startat aktiviteter i syfte att minska sina kostnader. Det har 
till exempel handlat om sätta in resurserna där de bäst behövs och effektiv planering. Under det sista 
kvartalet har flera av de större enheterna påvisat en tydlig trend till förbättrat resultat jämfört med årets 
början. Även inom äldreomsorgen har vakanta enhetschefstjänster, framför allt under första delen 
av året påverkat resultatet positivt. 
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Funktionsstöd (Grupp- och serviceboende, daglig verksamhet, barn- och ungdom, 
socialpsykiatri, personlig assistans, avlösare) redovisar en positiv avvikelse på +2 085 tkr mot 
budget. Den största positiva avvikelsen avser senare öppning än planerat av den nya LSS 
gruppbostaden på Strandgården. Även avlösning inom socialpsykiatrin har en positiv avvikelse 
jämfört med budget. Personlig assistans har en större negativ avvikelse på året. Under året har 
genomgång av beslut gjorts och verksamheten har påbörjat anpassning av bemanning utifrån 
beslut. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

Huvudprojekt Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse 2022 
Färdigställs 

år/mån 

Inventarier Dufvegården 352 700 348 2022/12 

Inventarier Strandgården 3 472 5 782 2 310 2023/05 

Ny gruppbostad LSS, Strandgården 515 700 185 2022/12 

Välfärdsteknik 0 400 400 2022/12 

Möbler gemensamhetslokaler 16 500 484 2022/12 

Ny gruppbostad Humlen 99 100 1 2022/12 

Renoveringsbehov LSS-bostad Sundsgatan 624 500 -124 2022/12 

Inventarier i brukarmiljö 432 1 300 868 2022/12 

Nytt verksamhetssystem inkl. 
planeringssystem för hemtjänst 0 3 270 3 270 2025/12 

Summa 5 510 13 252 7 742  

Kommentar 
Upphandlingen av nytt verksamhetssystem har pausats på grund av beslut att upphandlingen ska 
vara länsgemensam. Följden blir att upphandlingen kommer att skjutas fram ytterligare. Slutdatum 
är dock osäkert. 

Investeringen till Strandgården har inte uppnått budgeterad nivå, en mindre leverans kvarstår som 
kommer under 2023. 

Investeringen för välfärdsteknik har inte alls nyttjas under året, istället har statsbidrag kunnat 
nyttjas för samma område. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalkostnader & personalstyrka 
Antalet månadsanställda har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Detta har främst 
sin förklaring i att en ny gruppbostad startats. Andelen män har ökat inom förvaltningen under flera 
år och den trenden består även under 2022. 

Kostnaden för övertid är högre än samma period förra året. Detta kan delvis förklaras av att det 
under en kortare tid med hög smittspridning fattades beslut om extra ersättning vid övertidsarbete. 
Under sommaren uppstod även ett behov av mycket övertid inom området funktionsstöd. 

Att minska andelen timanställda har varit ett fokusområde för förvaltningen under 2021 och under 
2022. Nyckeltalen visade under 2021 och under första delåret 2022 på minskningar men under 
andra halvåret 2022 har det skett en viss ökning vilket resulterar ett oförändrat resultat för helåret. 

Nyckeltal Mätdatum 2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 615 584   596 197   

Lönekostnader som andel av 
verksamhetskostnaderna (%) 1/1-31/12 60%   60%   

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 1,2%   0,8%   

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/1-31/12 1 252,8 1 018,7 234,1 1 230,7 1 012,6 218,1 

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/12 14,7% 13,2% 21,4% 14,7% 12,8% 23,4% 

Månadsanställda, antal 30/11 1 163 960 203 1 159 978 181 

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 97,9% 97,8% 98,5% 97% 97,3% 95,6% 

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 2,1% 2,2% 1,5% 3% 2,8% 4,4% 

Medarbetarskap & ledarskap 
Under 2021 inleddes en större satsning där samtliga chefer, värdegrundsledare och medarbetare 
utbildas i värdegrund. Arbetet har under 2022 fortsatt ute i respektive arbetsgrupp där enhetschefer 
och värdegrundsledare tillsammans tagit arbetet vidare. Medarbetarskapet har varit en del i detta 
arbete. 

I årets båda chefsforum har temat varit ledarskap för förbättrad hälsa hos kommunens medarbetare.  

Resultatet i årets medarbetarunderssökning visar på en liten ökning gällande motivation och 
ledarskap. Den enskilda fråga som förändrats mest till det positiva är "Min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete". Handlingsplaner med utgångspunkt i undersökningen 
tas fram på alla chefsnivåer och är ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med medarbetarskapet 
och ledarskapet. 
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Nyckeltal Mätdatum 2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Hållbart medarbetarengagemang, 
HME totalt dec 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 

HME delindex motivation dec 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 

HME delindex ledarskap dec 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 

HME delindex styrning dec 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 
Andelen månadsanställda som väljer att arbeta heltid har ökat varje år under mandatperioden och 
ökningen har fortsatt under 2022. Ökningen kan ses för såväl kvinnor som för män. Dock är 
skillnaden fortsatt stor mellan kvinnor och män avseende vilken sysselsättningsgrad de väljer. 

Efter att det under fjolåret var färre personer som sagt upp sig på egen begäran och som gått i 
pension så är siffran nu uppe nivåer mer likt 2020. Det är ingen särskild yrkesgrupp som sticker ut. 
En trend kan ses i att allt fler väljer att fortsätta arbeta efter 65. Denna grupp är viktig för 
förvaltningen. 

Nyckeltal Mätdatum 2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 72,2% 68,5% 89,7% 68% 64,4% 87,3% 

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 30/11 19,8% 23,1% 4,7% 29,4% 33% 9,7% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/11 76,8% 77,2% 71,1% 76,1% 76,4% 71,8% 

Tillsvidareanställda med 
ledningsansvar som slutat på egen 
begäran, antal 1/12-30/11 7   7   

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-30/11 77 67 10 50 37 13 

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-30/11 37 37  18 14 4 

Månadsanställda som är 65 år eller 
äldre, antal 30/11 39 38 1 27 27 0 

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 
Sjuktalen har, totalt sett, legat på en högre nivå än föregående år. Ökningen kan ses över alla 
åldersgrupper och för både män och kvinnor. Verksamheterna rapporterar främst hög andel 
korttidsfrånvaro med förkylningar och symptom på Covid -19. Nyckeltalen visar också att det är just 
korttidsfrånvaron som står för ökningen medan sjukskrivningar över 14 dagar ligger oförändrad. I 
den statistik SCB presenterat för de tre första kvartalen 2022, angående sjukfrånvarodagar under 
sjuklöneperioden, så ses en ökning med 13,9% för kommunsektor som helhet i jämförelse med 
samma perioder 2021. Inom regionen, som i större utsträckning representerar vårdsektorn, är 
ökningen nästintill det dubbla under samma tid.  Detta visar på att sjuktalen i landet och i synnerhet 
inom vården varit höga under 2022. SCB påtalar att Covid -19 fortsätter att påverka 
sjukfrånvarostatistiken även under detta år. 
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Flera riktade åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet har pågått under året och 
omnämns tidigare i årsredovisningen. De pågående åtgärderna har inneburit att rehabärenden 
startas upp i ett tidigare skede och det i sin tur är en förklaring till det ökade antalet pågående 
rehabärenden inom förvaltningen. Fördelningen i antal pågående rehabärenden mellan män och 
kvinnor speglar antalet anställda inom respektive målgrupp. 

Nyckeltal Mätdatum 2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 3,1%   2,8%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 
12 månaderna (%) 1/12-30/11 36,5% 34,7% 46% 44,7% 43,7% 50,7% 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12-30/11 11,1% 11,5% 9,1% 10,4% 10,7% 8,5% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/11 10,1% 10,6% 8,1% 9,3% 9,7% 7,3% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar 
(%) 1/12-30/11 5,4% 5,6% 4,7% 4,6% 4,8% 4% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 
dagar (%) 1/12-30/11 1,6% 1,8% 0,7% 1,6% 1,7% 1,2% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar 
(%) 1/12-30/11 3,1% 3,2% 2,8% 3,1% 3,3% 2,2% 

Andel av totala sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande period av 60 
dagar eller mer (%) 1/12-30/11 39% 39% 40% 44% 45% 36% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år 
(%) 1/12-30/11 7,2% 7,8% 5,9% 6,7% 7,1% 5,9% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 
år (%) 1/12-30/11 10% 10,1% 9,4% 9,4% 9,6% 8,6% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år 
(%) 1/12-30/11 11,6% 11,9% 8,7% 10,3% 10,8% 6,8% 

Rehabärenden pågående, antal 30/11 245 205 40 160   
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Förväntad utveckling 
Den 1 januari 2023 genomfördes förändringar i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Som grundläggande behov tillkommer stöd som den enskilde behöver 
löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns 
fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller 
hennes fysiska hälsa. Tillkommer gör även det stöd som en person behöver på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller 
egendom. Insatser för att aktivera och motivera en person att klara av något av de grundläggande 
behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, räknas som 
en del av hjälpen med just det grundläggande behovet. 

Samtidigt höjs även åldern för när personlig assistans kan beviljas från 65 år till 66 år. 

Lagändringarna bedöms medföra att antalet personer som kan kvalificera sig för 
assistansersättning och personlig assistans kommer att öka under 2023. 
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Bilaga: Information om ombud-
getering av investeringsmedel 
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023 (tkr) 

Nr Projektbenämning 
Investerings- 
budget 2022 

Använda 
investerings- 
medel 2022 

Avvikelse 
Ombudge- 
tering till 

2023 
Kommentar 

970 
019 

Inventarier 
Strandgården 5 782 3 472 2 310 100 

Kvarvarande inköp som 
kommer att ske under 
2023 

       

       

       

       

       

Summa 5 782 3 472 2 310 100  
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Bilaga: Uppföljning av handlings-
plan för jämställdhet enligt 
CEMR 
Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I 
handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka 
nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom 
en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling 
till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel. 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 
Handlingsplanens mål: Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens 
personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet. 

Kommentar: Jämställdhetsperspektivet tas i beaktande i förvaltningens dagliga arbete. Det som är 
nytt för året är en ny metod för verksamhetsuppföljningar som arbetats fram och provats inom tio 
av nämndens utförande verksamheter. Där granskas bland annat dokumentation för hälften 
kvinnor och hälften män på de enheter som undersöks. Inga skillnader utifrån kön kunde noteras. 

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 
Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegrering av styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är 
närvarande i verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet. 

Kommentar: Jämställdhet är en naturlig del i analysen av indikatorer och brukarundersökningar 
som används som grund i planeringen av verksamheten.  Ett arbete för att, i samband med 
introduktionen, ge chefer bättre kunskap om och förutsättningar för att se och leda verksamheten 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv har påbörjats och kommer fortsätta under kommande år. Ingen 
större jämställdhetsanalys inom ett särskilt område har genomförts detta år. 

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster  
Handlingsplanens mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för 
ökad trygghet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala 
tjänster. 

Kommentar: Allt det arbete som utförs inom vård- och omsorgsförvaltningen utgår ifrån individens 
behov och självbestämmande. Genom arbete med individuella genomförandeplaner som har en 
struktur från IBIC (Individens behov i centrum) ges ökade möjligheter att identifiera individuella 
behov och motverka ojämlikhet i utförandet av insatser. Inom hemtjänsten har fast omsorgskontakt 
införts under året vilket är viktigt för att få ännu bättre genomförandeplaner. Inom funktionsstöd 
har ytterligare stödpedagoger anställts. Dessa kan fungera som ett stöd i utvecklandet av 
genomförandeplanen med inriktning på individens behov. 
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Artikel 17 – Vård av anhöriga 
Handlingsplanens mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga 
än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första 
hand är ett ansvar för kvinnor. 

Kommentar: Inom vård- och omsorgsförvaltningen ges direkt stöd till anhöriga genom bland annat 
insatsen avlösarservice. Insatsen ges avgiftsfritt med en omfattning av 20 timmar per månad. 
Insatsen ges till sammanboende och personen som behöver hjälp i sin omvårdnad, men stödet 
riktas till den anhörige som vårdar. 

I november 2022 hade totalt 51 personer pågående beslut om avlösning, 30 män och 21 kvinnor. 
Antalet beslut om avlösning har under 2022 sjunkit från 89 till 51 beslut. En anledning till detta kan 
vara 2021 års granskning då det gjordes en jämförelse mellan beviljad tid och utförd tid. 

Av dem som har beslut om avlösarservice har 16 män och 6 kvinnor fått beslut under 2022. Dessa 
akter har granskats. Resultatet av granskningen visar att utredningarna i stort uppfyller de krav som 
finns i rutiner kring insatsen. Det finns inte några skillnader i utredningarna om det är man eller 
kvinna som fått beslutet. 

Anhörigstödet inom vård- och omsorgsförvaltningen är en verksamhet som erbjuder stöd i form av 
service till vuxna anhöriga över 18 år. Med anhörig menas någon i familjen, en släkting, nära vän 
eller granne. Stödet är en kostnadsfri service och kräver inget beslut om bistånd eller krav på 
diagnos. Anhörigcentralen riktar sig till alla medborgare i kommunen, oavsett kön. I fördelningen till 
vissa grupper har relationen den anhöriga har eller typ av problematik brukaren har betydelse för 
erfarenhetsutbytet med andra i liknande situation. Att mötas med likasinnade minimerar känslan av 
ensamhet hos anhöriga. 

Målsättningen på Anhörigcentralen är att aktiviteterna ska vara könsneutrala utifrån anhörigas 
behov. Det handlar ofta om information och erfarenhetsutbyte med andra. Under året har 
samtalsgrupper för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjudits. 
Träffar har genomförts för föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa, anhörigkurser för vuxna 
barn som vårdar/stödjer sina föräldrar, sammanboende maka/maka/sambo/partner, sociala träffar i 
Julita och träffar för äldre anhöriga som vårdar/stödjer hemma. Temaföreläsningar har också 
erbjudits om minnesproblematik, dagverksamhet, familjejuridik och Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar m.m. 

Under 2022 hade Anhörigcentralen kontakt med 158 olika personer totalt, varav 44 var män (27 %). 
Detta är en liten ökning då andelen män tidigare varierat mellan 20-25 %. Av det totala antalet 
kontakter var 111 stycken (70 %) nya för verksamheten. Av de nya kontakterna var 25 % män. 

Under året har Anhörigcentralen informerat om sin verksamhet samt anhörigperspektiv på 25 
platser. Var anhörigcentralen informerar beror delvis på var verksamheten blir inbjuden samt vilka 
verksamheter man samverkar med för att nå fler anhöriga. Många av verksamheterna är vård- och 
omsorgsverksamheter som traditionellt är kvinnodominerade. 

Anhörigcentralens utskick samt inlägg på sociala medier har setts över för att vara så könsneutrala 
som möjligt. Då utskicken riktar sig till anhöriga oavsett kön så väljs ofta miljömotiv efter årstid. 
Bilder på sociala medier får bäst spridning om det är människor på bilden. De tenderar bli en del 
bilder på aktiviteter personalen deltar på, vilka alla just nu är kvinnor. 

Artikel 22 – Könsrelaterat våld 
Handlingsplanens mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

Kommentar: En basutbildning om våld i nära relation har genomförts för 20 medarbetare inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. Utvärderingen visar att alla deltagare fått ny kunskap samt att de 
kommer ha användning av utbildningens innehåll. 
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Bilaga: Uppföljning av indika-
torer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden 1 år 
efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
yrkesprogram kommunala 
skolor (%) 

47,4% 46,9% 39,3% 53,2%  

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal 

78  57 21  

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

10,5% 8,6% 10,5% 10,5%  

Ökad 
sysselsättning 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB 

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9% 6,6% 9,7% 8,4%  

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen 

    Utfallet avser andel 
invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 
2018 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut 
ensam sent en kväll i 
området där du bor, 
känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Utfallet har 
förbättrats något jämfört 
med undersökningen 
2015, för både kvinnor 
och män. 

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på väg till och 
från skolan, andel (%) 

93%  90% 96%  

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
väg till och från skolan, 
andel (%) 

97%  96% 98%  

Elever i åk 9 som känner 
sig trygga på stan eller i 
centrum, andel (%) 

86%  89% 85%  

Tryggare 
offentliga miljöer 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, VSR 

Elever i år 2 på gymnasiet 
som känner sig trygga på 
stan eller i centrum, andel 
(%) 

93%  93% 93%  
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Klottersanering som 
slutförts inom 24 timmar, 
andel av inkommande 
uppdrag till kommunen 
(%) 

47%     

Olyckor där 
räddningstjänstens första 
enhet kommer fram inom 
målsatt tid, andel (%) 

100%     

Personer som utbildats av 
räddningstjänsten kring 
olycksförebyggande och 
olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

4 152     

Olyckor där en första 
skadebegränsande åtgärd 
gjorts av enskild, andel av 
olyckor som föranlett 
räddningsinsats (%) 

40%     

Trygg vård & omsorg 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Personalkontinuitet inom 
hemtjänsten, antal 
personal som en brukare 
inom hemtjänsten möter 
under 14 dagar, 
medelvärde 

17 16 17 18 Utfallet avser 2022. 

Brukare på gruppbostad 
enligt LSS som svarar att 
de känner sig trygga med 
alla i personalen, andel (%) 

80% 78% 94% 74% Utfallet avser 2021. 
Andelen kvinnor som 
känner sig trygga har ökat 
markant medan andelen 
män har minskat. 
Mätningen genomförs 
ojämna år. 

Brukare på servicebostad 
enligt LSS som svarar att 
de känner sig trygga med 
alla i personalen, andel (%) 

81% 72% 80% 82% Utfallet avser 2021. 
Resultatet har förbättrats 
nio procentenheter sedan 
2019 (80 %). Mätningen 
genomförs ojämna år. 

Brukare inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
som svarar att de känner 
sig trygga med alla i 
personalen, andel (%) 

85% 85% 86% 84% Utfallet avser 2020. 
Resultatet är en ökning 
från föregående mätning 
(84%) och ligger något 
högre än riket. Den ökning 
som skett kommer från att 
andelen kvinnor som 
känner sig trygg har ökat 
från 82% till 86 %. 

Fler brukare 
inom vård och 
omsorg ska ha 
en positiv 
upplevelse kring 
bemötande, 
förtroende och 
trygghet 
KS, VON, KFAB 

Brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket 
tryggt att bo hemma med 
stöd från hemtjänsten, 
andel (%) 

85% 87,8% 84% 88% Utfallet avser 2022. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Brukare som svarar att det 
känns ganska/mycket 
tryggt att bo på ett särskilt 
boende för äldre, andel 
(%) 

88% 88% 86% 93% Utfallet avser 2022. 

Boendeplatser i särskilt 
boende för äldre som 
erbjuder minst två 
organiserade och 
gemensamma aktiviteter 
på vardagar, andel (%) 

60% 50%   Utfallet avser 2022. 
Servicehusen ingår i 
mätningen vilket drar ner 
resultatet. 

Boendeplatser i särskilt 
boende för äldre som 
erbjuder minst en 
organiserad och 
gemensam aktivitet per 
dag under helgen, andel 
(%) 

47% 41%   Utfallet avser 2022. 
Servicehusen ingår i 
mätningen vilket drar ner 
resultatet. 

Brukare inom 
hemtjänsten med 
biståndsbeslut om social 
samvaro/promenad, andel 
(%) 

45%  49% 31% Utfallet avser 2022. 

Brukare som svarar att de 
är ganska/mycket nöjda 
med de aktiviteter som 
erbjuds på sitt särskilda 
boende för äldre, andel 
(%) 

67% 50% 65% 69% Utfallet avser 2022. 

Ökade 
förutsättningar 
för aktiviteter för 
brukare inom 
vård och omsorg 
KULN, VON 

Brukare i särskilt boende 
för äldre som svarar att de 
upplever att möjligheterna 
att komma utomhus är 
ganska/mycket bra, andel 
(%) 

64% 53% 60% 73% Utfallet avser 2022. 

Brukare på särskilt 
boende för äldre som har 
möjlighet att välja mellan 
olika maträtter, andel (%) 

31% 45%   Utfallet avser 2022. 

Brukare i särskilt boende 
för äldre vars nattfasta är 
mindre än 11 timmar 
(med hänsyn taget till den 
enskildes önskemål), 
andel (%) 

37%  35% 41% Utfallet avser mätning av 
nattfastan som 
genomfördes våren 2021. 
Resultatet var vid 
föregående mätning 42%. 
Skillnaden mellan män 
och kvinnor har minskat. 

Äldre på vårdboenden 
med bedömd risk för 
undernäring som har en 
planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%) 

84%    Resultatet avser 2022 

Måltiderna inom 
vård och omsorg 
ska utvecklas 
STN, VON 

Brukare som svarar att 
maten smakar 
ganska/mycket bra på sitt 
särskilda boende för äldre, 
andel (%) 

63% 72% 67% 55% Utfallet avser 2022. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Brukare som svarar att 
måltiderna på sitt 
särskilda boende för äldre 
oftast/alltid är en trevlig 
stund på dagen, andel (%) 

63% 66% 60% 70% Utfallet avser 2022. 

Personal inom vård och 
omsorg som följer basala 
hygienrutiner och 
klädregler, andel (%) 

73% 65%   Utfallet avser 2022. 

Äldre på vårdboenden 
med bedömd risk för fall 
som har en planerad 
förebyggande åtgärd, 
andel (%) 

86%    Utfallet avser 2022. 

Rapporterade avvikelser 
inom hälso- och sjukvård 
som minst har en åtgärd, 
andel (%) 

82%    Siffran avser 2022. 

Stärkt 
patientsäkerhet 
inom vård och 
omsorg 
VON 

Brukare som svarar att det 
är mycket eller ganska lätt 
att vid behov träffa en 
sjuksköterska på sitt 
särskilda boende för äldre, 
andel (%) 

70% 68% 69% 71% Utfallet avser 2022 

Brukare på gruppbostad 
enligt LSS som svarar att 
de får bestämma om 
saker som är viktiga 
hemma, andel (%) 

85% 78% 81% 92% Utfallet avser 2021. 
Resultatet har förbättrats 
tio procentenheter sedan 
2019. Genomsnittet för 
riket 2021 är 78 %. 
Mätningen genomförs 
ojämna år. 

Brukare på servicebostad 
enligt LSS som svarar att 
de får bestämma om 
saker som är viktiga 
hemma, andel (%) 

89% 82% 93% 83% Utfallet avser 2021. 
Resultatet har förbättrats 
sju procentenheter sedan 
2019.  Mätningen 
genomförs ojämna år. 

Brukare inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
som svarar att de får 
bestämma om saker som 
är viktiga, andel (%) 

72% 75% 71% 73% Utfallet avser 2020. 
Undersökningen 
genomförs på daglig 
verksamhet LSS under 
jämna år. Senaste 
undersökning gjordes 
dock 2017. Resultatet var 
då 70% 

Brukare med hemtjänst 
som svarar att personalen 
oftast/alltid tar hänsyn till 
åsikter och önskemål, 
andel (%) 

86% 85% 88% 84% Utfallet avser 2022. 

Ökad möjlighet 
till delaktighet 
och inflytande 
SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst 
som svarar att de 
oftast/alltid kan påverka 
vilka tider de får stöd, 
andel (%) 

51% 51% 51% 53% Utfallet avser 2022. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Brukare inom särskilt 
boende för äldre som 
svarar att personalen 
oftast/alltid tar hänsyn till 
åsikter och önskemål, 
andel (%) 

81% 78% 78% 85% Utfallet avser 2022. 

Brukare inom särskilt 
boende för äldre som 
svarar att de oftast/alltid 
kan påverka vilka tider de 
får hjälp av personalen, 
andel (%) 

54% 57% 51% 58% Utfallet avser 2022. 

Anhörigstödet 
ska utvecklas 
SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 
socialförvaltningens 
öppenvårdsavdelning 
erbjuder, antal 

210     

Bildningsnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

7 mnkr     

Vård- och 
omsorgsnämndens totala 
kostnader för externa 
boendeplaceringar inom 
LSS (mnkr) 

19,7 
mnkr 

   Utfallet avser 2022. 

Kommunens 
kostnader för 
placeringar ska 
minska 
BIN, SOCN, VON 

Socialnämndens totala 
kostnader för placeringar 
(mnkr) 

59,7 
mnkr 

    

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

7 337  3 016 2 784  

Besök på Turbinen och 
Perrongen, Lokstallet, 
antal 

47 918     

Deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

10 610  3 996 2 980  

Aktiva låntagare 
Katrineholms bibliotek, 
antal 

12 352  6 675 4 974  

Besök i Konsthallen, antal 23 294     

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år 

19 22 15 22  

Besök i simhallen, antal 84 128     

Besök i Duveholmshallen, 
antal 

0     

Fler ska delta 
aktivt i kultur-, 
idrotts- och 
fritidslivet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VON 

Aktiva föreningar inom 
kultur, idrott och fritid 
som får bidrag, antal 

98     

56

56



 

27 (29) 
 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Andel deltagartillfällen för 
barn och unga (inkl 
lovverksamhet) som andel 
av totalt antal 
deltagartillfällen inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%) 

67%     Kultur, idrott och 
fritid för barn 
och unga ska 
prioriteras 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Bokningar med juniortaxa 
som andel av totalt antal 
bokningar på 
Sportcentrum (%) 

66%     

Könsfördelning 
deltagartillfällen i 
ungdomsverksamheten 
Perrongen, andel 
flickor/kvinnor (%) 

30%     

Könsfördelning 
deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, 
andel pojkar/män (%) 

33%     

Könsfördelning aktiva 
låntagare biblioteket, 
andel pojkar/män (%) 

43%     

Jämställda kultur- 
och 
fritidsverksamhet
er 
KS, BIN, KULN, 
STN, VON 

Könsfördelning 
deltagartillfällen 7-20 år 
idrottsföreningar med 
LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%) 

38,2% 40,8%    

Hållbar miljö 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs och förvaltas av KFAB 
jämfört med basår 2007, 
(kWh/m2) 

25%     Ökad 
energieffektivitet 
i kommunens 
lokaler 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet 
(el och värme) i 
kommunala 
verksamhetslokaler som 
ägs av kommunen och 
förvaltas av KFAB jämfört 
med basår 2007, 
(kWh/m2) 

28%     
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal 

77  67 10  

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%) 

72,2%  68,5% 89,7%  

Säkrad 
kompetensförsör
jning 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Månadsanställda som är 
65 år eller äldre, antal 

39  38 1  

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt 

4,1  4,1 4,2  

HME delindex ledarskap 4,2  4,2 4,2  

HME delindex motivation 4,2  4,2 4,2  

Ökat 
medarbetarenga
gemang 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

HME delindex styrning 4,1  4,1 4,2  

Frisktal, 
tillsvidareanställda som 
haft högst 5 
sjukfrånvarodagar senaste 
12 månaderna (%) 

36,5%  34,7% 46%  

Sjukfrånvaro 
tillsvidareanställda (%) 

11,1%  11,5% 9,1%  

Sjukfrånvaro totalt (%) 10,1%  10,6% 8,1%  

Förbättrad hälsa 
för kommunens 
medarbetare 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 

Andel av totala 
sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en 
sammanhängande period 
av 60 dagar eller mer (%) 

39%  39% 40%  

Medborgarundersökninge
n - Bra bemötande vid 
kontakt med 
tjänsteperson i 
kommunen, andel (%) 

89% 84%    

Medborgarundersökninge
n - Att få svar på frågor till 
kommunen fungerar bra, 
andel (%) 

76% 68% 77% 75%  

Besökare som uppger att 
de hittade vad de sökte på 
webbplatsen, andel (%) 

67%     

Ärenden som hanteras 
genom e-tjänster 
(externa), antal 

14 002     

Besökare som har tillgång 
till MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, antal 

575     

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Ärenden som hanteras av 
Kontaktcenter (via besök, 
telefon, e-post), antal 

18 928  7 262 11 666  

Ökad digital 
delaktighet 
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Riket 
Utfall 

kvinnor 
Utfall 
män Kommentar 

Ökad effektivitet 
genom nya 
samverkansform
er internt och 
externt 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, 
KIAB, KVAAB, VSR 

      

Resultat som andel av 
skatt och generella 
statsbidrag (inkl 
utjämning), kommun (%) 

3,8%    Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet. 

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, (%) 

3,8% 6,3%    

Förändring 
nettokostnader (%) 

5,1%     

Förändring skatteintäkter 
och generella statsbidrag 
(inkl utjämning) (%) 

4,3%     

Nettodriftskostna
derna ska inte 
öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON Nettokostnad som andel 

av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%) 

97% 95%    
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Datum 

2023-02-05 
Vår beteckning 

VON/2022:17 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningskontoret 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

0150-578 04 
Handläggare e-post 

lars.hernevid@katrineholm.se 

Redovisning av genomförd internkontroll 2022 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom 
det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
fel. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet 
vid sitt sammanträde den 24 februari 2022, § 13. Enligt kommunens reglemente för den 
interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i 
huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns utvecklings- och 
förbättringsområden. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.  

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit 
eller planerat för att hantera de brister som framkommit. 

Ärendets handlingar 
 Förslag till internkontrollrapport 2022 för vård- och omsorgsnämnden. 

 

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, intranätet, akten 
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Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrolplan för 2022 har särskilt fokuserat på kontrollmoment 
som innebär att säkra kvalitet för verksamhetens brukare. Exempelvis korrekt hantering av privata 
medel, att vårdplaner är aktuella och olika typer av uppföljning av avvikelsehantering. 
Internkontrollplanen har också innehållit kontrollmoment som rör systematiskt arbetsmiljö, 
systematiskt brandskyddsarbete och hantering av GDPR. 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt visar uppföljningen att 
det inom några områden finns behov av åtgärder och också ett behov av fortsatt internkontroll 
under kommande år. 

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för 2022. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat för att 
hantera de brister som framkommit. Redovisningen av resultaten utgår från de kontrollområden 
som angavs i interkontrollplanen för 2022. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Intern kontroll är en process i flera steg: 

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 
 Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 
 Värdering av risk och väsentlighet 
 Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 
 Framtagande av kontrollmetoder 
 Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 
 Genomförande av kontrollmoment 
 Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 
 Uppföljning av åtgärder 
 Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 
 Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 
konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Privata medel särskilt boende och gruppbostäder 

Kontrollmoment: Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Hösten 2022 

Resultat: Enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har under året kontrollerat 
samtliga brukares kassor, samt att rutinen privata medel följs. I de flesta fall har inga avvikelser 
framkommit. Den vanligaste avvikelsen är ofullständigt kassablad eller att överenskommelsen 
behöver förnyas eller kompletteras. Uppmärksammade avvikelser har åtgärdats eller har en 
planerad åtgärd. 

Kontrollområde: Privata utförare i Katrineholms kommun 

Kontrollmoment: Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt 
lagom om valfrihet Hemtjänst". 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under året 

Resultat:  Granskning av två kommunala och tre privata utförare av hemtjänst har gjorts i samband 
med internkontrollpunkten som rör verksamhetsuppföljningar.  Granskning har gjorts av 
genomförandejournaler, genomförandeplaner och avvikelser för sex slumpvis utvalda personer, 
hälften kvinnor och hälften män (där tillräckligt antal personer funnits). 

Ingen enheterna har registrerat någon Lex Sarah eller Lex Maria under granskad period. 

Alla utom en privat utförare verkar ha en ordning för arbete med avvikelsehantering. Två privata 
utförare har väldigt få avvikelser, men även färre brukare. Generellt dock få avvikelser relaterat till 
antal brukare. De kommunala enheterna har dock rapporterat avsevärt fler avvikelser än de privata. 

Kvalitet på genomförandeplaner och genomförandejournaler varierar mycket. 

De två kommunala utförarna hade bra genomförandeplaner. En av tre privata utförare hade 
genomförandeplaner av mycket god kvalitet, i de fall de fanns (utförare hade övertagit ett stort antal 
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brukare och hade inte kommit ikapp med arbetet med genomförandeplaner). 

Två privata utförare behöver utveckla arbetet med att beskriva hur hjälp ska ges i 
genomförandeplaner. En privat utförare har ett större arbete att göra.  

En kommunal och en privat utförare hade i de flesta fall relevanta journalanteckningar. I övriga fall 
varierade det. Ibland fanns för få eller inga anteckningar, vilket medförde svårigheter att följa 
pågående vård och omsorg. 

Granskade enheter har fått del av uppföljningen. Resultatet av granskningarna används som 
underlag i planering av verksamhet 2023.  

Kontrollområde: Medborgarfunktionen 

Kontrollmoment: Aktgranskning. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Möjlig risk för bristande kvalitet i utredningar. Kan få kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: November 2022 

Resultat: För aktgranskningen har ett antal akter/utredningar granskats för att säkerställa 
rättssäkerhet. Urvalet består av akter med nya beslut om avgiftsfri avlösning och kontaktperson 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Av de 
som har beslut om avlösarservice har 16 män och sex kvinnor fått beslut under 2022. Dessa akter 
har granskats. Resultatet av granskningen visar att utredningarna i stort uppfyller de krav som finns 
i rutiner kring insatsen. Av rutinen om avgiftsfri avlösning framgår att insatsen ska ges utan någon 
större utredning för att underlätta vardagen för anhöriga, därför saknas uppgifter som kan vara av 
betydelse för att utförandet ska kunna planeras på ett bra sätt. 

Det finns förbättringsområden för handläggningen av båda ärendeslagen. Arbetet med detta ska 
ingå i mål för 2023 där en aktivitet inom trygg omsorg och vård blir att säkerställa handläggningen 
för olika insatser. Ett fortsatt område kring utredningsförfarandet är att diskutera och eventuellt 
revidera olika riktlinjer för att se över vilka uppgifter som bör ingå i bedömning av en specifik insats. 
Ett förbättringsområde som framkommit genom så väl aktgranskningen som genom en dom från 
förvaltningsdomstolen är att det saknas en hänvisning i besluten till gällande lagstiftning. Det 
saknades därmed motivering i beslutet. Att enbart hänvisa till bestämmelser är inte tillräckligt. 
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Kontrollområde: Avvikelsehantering 

Kontrollmoment: Kontroll av ej hanterade avvikelser 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Förekomst av brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Månadsvis och total samanställning januari 2023 

Resultat: Varje månad dras statistik ut från verksamhetssystemet, som dels syftar till en 
övergripande kontroll av eventuella lex Sarah och lex Maria-rapporter och dels för fånga upp om 
någon enhet får många ohanterade avvikelser. 

Totalt sett har förvaltningen 2022 något fler avvikelser än 2021. 4 339 avvikelser inrapporterades, 
och 3610 har bearbetats och avslutats vid årets slut. Av samtliga avvikelser under 2022 står 591 
avvikelser som ej bedömda, vilket motsvarar cirka 14 % av avvikelserna. Andelen ej bedömda 
avvikelser som är rapporterade enligt hälso- och sjukvårdslagen är cirka 12 %. Merparten av de 
avvikelser som inte är hanterade är från årets sista tre månader, främst december. Under året har 
brister främst uppmärksammats i samband med byte av enhetschef på enhet. Utredare har i dessa 
fall kunnat stödja enhetschef i hanteringen. Under slutet av året har workshops för 
avvikelsehantering med utredare startats som stöd till nya chefer. 

Hanteringen av avvikelser har totalt sett förbättrats i jämförelse med föregående år. 

Kontrollområde: Kontroll av användare och behörigheter 

Kontrollmoment: Granskning av att aktuella användare ligger i våra verksamhetssystem, 
samt att de har rätt behörighet. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under året 

Resultat: Stickprov i våra verksamhetssystem Treserva och NPÖ under året. I NPÖ granskades 
behörigheten för 99 personer varav 9 personer hade en felaktig behörighet. För treserva har en ny 
granskningsmetod arbetats fram under året. 20 personer kontrollerades enligt den nya metoden 
vara tre personer hade någon felaktighet i behörigheten. Granskningssättet bedöms fungera bra 
och granskning i större skala planeras inför 2023. 
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Kontrollområde: Medarbetare och arbetsmiljö 

Kontrollmoment: Hantering av arbetsskador och tillbud. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att rapporterade ärenden blir liggande innan de hanteras. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under perioden 1 januari-30 november 2022. Slutgranskning den 9 
januari 2023. 

Resultat: Granskning av statistik har genomförts löpande under året av utredare.  Granskningen 
visar att 34 % av de arbetsskador och tillbud som rapporterats under perioden januari-november 
inte hade hanterats i Stella i slutet av året. Stella är det system där arbetsskador och tillbud skall 
hanteras. Huvuddelen av dessa är från november månad. Åtgärd för att förbättra hanteringen 
ytterligare inför kommande år är att hanteringen av arbetsskador och tillbud blir en del av chefers 
månadsrapportering.  Kontrollpunkten bör kvarstå för att följa åtgärdens effekt.  

Kontrollmoment: Genomförande av skyddsrond. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att skyddsronder inte genomförs årligen på alla arbetsplatser. Allvarligt för arbetsgivarens 
förmåga att bedöma och förebygga risker i arbetet. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-09 

Resultat: Protokoll från årets skyddsronder gällande den fysiska arbetsmiljön har begärts in. För tolv 
enheter saknas protokoll. Berörda enheter kommer genomföra skyddsrond under 2023 års början. 
För att underlätta arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett nytt årshjul och ny rutin 
för detta lanserats under året. Momentet bör finnas kvar i internkontrollen och kontroll av 
genomförd skyddsrond bör ske under våren kommande år för att det skall finnas god tid att åtgärda 
eventuella brister. 
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Kontrollområde: Kvalitetsarbete 

Kontrollmoment: Kvalitetstillsyn 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att framtagna rutiner inte följs. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Pågående under året 

Resultat: Tio enheter inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd är granskade under året. 
Granskningsmodellen har fungerat väl men kommer fortsatt utvecklas som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Granskningarnas resultat återkopplas till berörda verksamheter med förslag på 
åtgärder och till berörda ledningsgrupper för åtgärder på verksamhets- eller förvaltningsnivå. 

Årets granskningar visar bland annat sårbarhet i samband med chefsbyten där bristande 
introduktion av chefer är en riskfaktor. Granskningarna visar på en varierande nivå gällande 
avvikelsehantering och dokumentation. Antalet avvikelser är på några enheter väldigt lågt i 
förhållande till antal brukare. Några enheter har också ett stort antal obearbetade avvikelser. 
Kvalitet på genomförandeplaner och genomförandejournaler varierar. Genomgående god eller 
mycket god kvalitet på dokumentation inom de granskade enheterna inom funktionsstöd. Alla 
granskade enheter verkar ha stort brukarfokus och arbetar systematiskt för att förbättra för den 
enskilde brukaren. 

Kontrollområde: Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kontrollmoment: Kontroll av att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig risk att personuppgifter redovisats/lagrats på ett för obehöriga åtkomligt sätt, även om stöd 
för behandling av personuppgifter finns. Kan få allvarliga konsekvenser till följd av att 
personuppgifter röjs. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-20 

Resultat: Stickprovskontroll har genomförts på tio olika månadsrapporter i Stratsys. Inga 
personuppgifter förekommer i dessa. Stickprov har genomförts på 20 handlingar i Lex. Sökning 
gjordes på registrerade/upprättade handlingar i april, respektive november. Tio handlingar i 
respektive månad granskades. Samtliga granskade handlingar hade en korrekt märkning gällande 
GDPR och sekretess. 
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Kontrollområde: Stärkt patientsäkerhet 

Kontrollmoment: Kontroll att inga vårdplaner är äldre än ett år 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-27 

Resultat: Journalgranskning har genomförts av legitimerad sjuksköterska och rehabpersonal. Totalt 
har granskning skett av vårdplaner i 110 journaler. Av dem så var det åtta journaler som inte hade 
uppdaterade vårdplaner senaste året. Uppmärksammade brister har åtgärdats. 

Kontrollmoment: Rapporterade avvikelser enlig HSL har dokumenterad uppföljning av 
åtgärder 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risk att avvikelser avslutas utan att vidtagna åtgärders effekt har säkerställts. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-10 

Resultat: Mätning visar att 18,5 % av avvikelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen saknar en 
dokumenterad uppföljning av åtgärder. Störst brist kan ses för enheter där byte av chef skett under 
året och där chef som slutat inte har lämnat en fullständig dokumentation. Det är av vikt att 
säkerställa att chef som avslutar sin tjänst avslutar avvikelser i så hög grad som det är möjligt. 

Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Kontrollmoment: Genomförande av brandskyddrond 

Riskvärdering 

12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-09 

Resultat: Internkontrollen visar att brandskyddsronder inte genomförts enligt rutin på alla enheter. 
Anledning till att det inte genomförts varierar från fall till fall. I några fall har planerade brandronder 
i slutet av året ställts in till följd av sjukdom och planeras istället under början av 2023. I några fall 
finns oklarheter till följd av chefsbyte. Enheter som inte genomfört brandrond enligt rutin under 
andra halvåret 2022 planerar in detta under början av 2023. Rutinen för systematiskt 
brandskyddsarbete inkluderas i enhetschefernas årshjul inför 2023 som en åtgärd för full 
följsamhet. Kontrollpunkten kvarstår till kommande år.
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Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-05 
Vår beteckning 

VON/2023:6 - 1.5.2 - Mäta 
verksamhetskvalitet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

0150-578 04 
Handläggare e-post 

Lars.hernevid@katrineholm.se 

Förslag till internkontrollplan 2023 vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom 
sitt eget verksamhetsamhetsområde.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2022 
års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2023. 

I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem 
som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både ekonomiska 
kontroller och verksamhetskontroller.  

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med vård- och 
omsorgsnämndens årsredovisning för 2023. 

Ärendets handlingar 
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2023. 

 

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: Intranätet, controller, ekonom, akten 
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Sammanfattning 
Internkontrollplanen för 2023 innefattar både verksamhetsmässiga och ekonomiska kontroller. 
Under 2022 infördes en ny typ av verksamhetsuppföljning som täckte in kontrollmoment inom 
kontrollområdena privata utförare och kvalitetsarbete. Dessa verksamhetsuppföljningar har 
fungerat väl och blir nu del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån detta bedöms det inte 
finnas behov av att de finns kvar i internkontrollplanen för 2023. 

Inom kontrollområdena dataskyddsförordning (GDPR), stärkt patientsäkerhet, 
medborgarfunktionen samt användare och behörigheter har kontrollmoment bytts ut med 
utgångspunkt i genomförd riskbedömning. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av internkontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg: 

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport) 
 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment 
 Värdering av risker 
 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen 
 Framtagande av kontrollmetoder 
 Upprättande av nämndens internkontrollplan 

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) 
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter 
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska 
vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Kartläggning av kontroll-
områden, kontrollmoment och 
riskvärdering 
Modell för kartläggning och riskvärdering 
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den 
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig 
via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte 
tas med i internkontrollplanen. 

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående 
modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet. 

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet 
avses konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment 
Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment har genomförts i flera steg. Först i 
arbetsgrupp med representanter från olika verksamhetsområden och sedan i förvaltningens 
ledningsgrupp. Föregående års internkontrollplan och rapport gicks igenom och utvärderades. 
Eventuella nya kontrollområden har fångats upp genom representanter från de olika 
verksamhetsområdena. Inom de kontrollmoment där föregående års internkontroll visat på brister, 
har kontrollmomentet fått kvarstå. Där det funnits tydliga rutiner och där internkontrollen inte visat 
på brister har nya kontrollmoment föreslagits. 

Den verksamhetsuppföljning som skett under året har fungerat väl. Den har täckt upp de 
kontrollmoment som funnits gällande privata utförare och kvalitet. Risken för brister inom dessa 
områden bedöms inte längre vara lika hög. Dessa utgår därmed från internkontrollen och 
utvecklingen av verksamhetsuppföljningar kan fortsätta utvecklas inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet och resultatet kan bli en del av förvaltningens kvalitetsberättelse. 

Riskvärdering av kontrollmoment 
I samband med kartläggningen av kontrollområden och kontrollmoment gjordes en ny risk- och 
väsentlighetsvärdering av de kontrollmoment som fanns med i föregående års internkontrollplan. 
Vidare kartlades och riskvärderades nya kontrollområden och kontrollmoment. 

Nya kontrollmoment för året blir slumpmässig loggkontroll i verksamhetssystemet Treserva och 
hygienrond. För två moment ändras själva kontrollmetoden. Det gäller kontroll av att 
personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och aktgranskning. 

kontrollmomenten verksamhetsuppföljning av kvalitetsarbete och kontroll enligt 
"Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagom om valfrihet Hemtjänst" utgår 
från internkontrollplanen. Detta då risken för felaktigheter bedöms lägre utifrån att det finns annan 
systematisk uppföljning inom området. 
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Internkontrollplan 
Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig 

Privata medel 
särskilt boende och 
gruppbostäder 

Kontroll att uppsatt 
rutin kring hanteringen 
av privata medel följs. 

Enhetschef på 
särskilt boende 
samt 
gruppbostäder 
kontrollerar 
samtliga 
brukares kassor, 
samt att 
tillämpningen av 
rutinen kring 
privata medel 
följs. 

12 En gång per 
år i oktober. 

Enhetschef 

Medborgarfunktion
en 

Aktgranskning. Ärendegransknin
g av nya beslut 
om boende inom 
äldreomsorg och 
funktionshindero
mrådet (SoL och 
LSS). 

9 1 gång per 
år. 

1:e 
Handläggare 
LSS 

Avvikelsehantering Kontroll av ej hanterade 
avvikelser 

Utdrag ur 
Treserva, samt 
stickprov. 
Presentation per 
verksamhetsomr
åde av antal ej 
hanterade 
avvikelser 

12 1 gång per 
månad. 

Utredare 

Granskning av att 
aktuella användare 
ligger i våra 
verksamhetssystem, 
samt att de har rätt 
behörighet. 

Kontroll av 
behörighetslistor 
i Treserva och 
Nationell 
patientöversikt 
(NPÖ). 
Granskning sker 
genom IT-
samordnare drar 
ut lista ansvarig 
enhetschef 
kontrollerarar 
behöriga på 
aktuell enhet. 

9 2 ggr per år Enhetschef 
efter 
instruktion 
från IT-
samordnare. 
IT-samordnare 
sammanställer 
resultat. 

Kontroll av 
användare och 
behörigheter 

Slumpmässig 
loggkontroll i 
verksamhetssystemet 
treserva 

IT-samordnare 
drar ut logglista 
som berörd 
enhetschef 
kontrollerar 

12 Stickprov 
löpande 
under året 

Enhetschef 
efter 
instruktion 
från IT-
samordnare. 
IT-samordnare 
sammanställer 
resultat. 
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Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig 

Hantering av 
arbetsskador och 
tillbud. 

Granskning av att 
rapporterade 
arbetsskador och 
tillbud hanteras 
skyndsamt. 
Utredare tar 
fram underlag. 

12 2 gånger per 
år, april och 
november 

Verksamhets-
chefer 

Medarbetare och 
arbetsmiljö 

Genomförande av 
skyddsrond. 

Granskning av att 
årliga 
skyddsronder 
genomförs. Sker 
genom att 
dokumentation 
avseende 
genomförda 
skyddsronder 
begärs in. 

12 1 gång per 
år 

Utredare 

Rapporterade avvikelser 
enlig HSL har 
dokumenterad 
uppföljning av åtgärder 

Kontroll av att 
avslutade 
avvikelser har en 
dokumenterad 
uppföljning av 
vidtagna 
åtgärder. 

9 2 ggr/år MAS/Utredare Stärkt 
patientsäkerhet 

Vårdhygienisk 
egenkontroll -
 Hygienrond 

Vårdhygienisk 
egenkontroll  enli
gt Verktyg för 
strukturerat 
ledningsarbete 
inom kommunal 
vård och omsorg 
genomförs inom 
utvalda 
verksamheter 
inom särskilt 
boende äldre 

9  Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Systematiskt 
brandskyddsarbete 
SBA 

Genomförande av 
brandskyddrond 

Granskning av att 
årliga 
brandskyddsron
der genomförs. 
Sker genom att 
dokumentation 
avseende 
genomförda 
brandskyddsron
der begärs in. 

12 En gång per 
år i april 

Utredare 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-06 
Vår beteckning 

VON/2022:50 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

0150-578 04 
Handläggare e-post 

lars.hernevid@katrineholm.se 

Förslag till fastställande av vård- och omsorgsnämndens 
plan med budget 2023 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till plan med budget 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden antog den 25 augusti 2022, § 62, nämndens underlag för 
övergripande plan med budget 2022. 

Den 21 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att fastställa Övergripande plan med 
budget 2023-2025. Kommunfullmäktiges beslut innebär för vård- och omsorgsnämnden en 
ramförändring från 822 818 tkr för år 2022 till 877 199 tkr för år 2023.  
Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2023 omfattar enligt kommunfull-
mäktiges beslut 5 453 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har, med utgångspunkt från övergripande plan med 
budget samt kommunplan för 2023-2026, upprättat ett förslag till vård- och 
omsorgsnämndens plan med budget 2023.  

Budgeten kommer att MBL-förhandlas den 21 februari 2023 inför nämndens beslut. 
Förhandlingsprotokollet kommer att skickas ut till nämnden. 

Ärendets handlingar 
 Förslag till vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2023 

 

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg      

Beslutet skickas till: Ledningsgrupp, ekonomer, övrig personal via intranät, akten
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Inledning 
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den 
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen 
för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas 
under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller 
ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta plane-
ringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag 
för kommunens övergripande plan med budget. 

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den 
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att 
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fast-
ställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan nämndernas 
planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjas. Nämndernas planer med budget ska fastställas 
senast i februari 2023. 

Vision 2025 
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företag-
samhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – 
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och 
förändring.  

Katrineholm – Läge för liv & lust  

Ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och daglig 
verksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verk-
samhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens 
hemtjänst. 

I nämndens ansvar ingår myndighetsutövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om 
färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Volymutveckling 
Vård- och omsorgsnämnden 
Volymmått Utfall 2022 Prognos 2023 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 16 705 17 000 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 5 195 5 300 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 308 308 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd 3 361 4000 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd 9 549 10 000 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 395 450 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 2 930 3 100 

Belagda platser på LSS-boende 142 156 

Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri 15 21 

Externa placeringar LSS 7 7 

Externa placeringar SoL 6 6 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 267 280 

Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad 43 44 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 383 1 500 

Kommentar till volymmått 
Utifrån de pågående renoveringarna av äldreboenden som sker varierar antalet tillgängliga platser 
något under året beroende på när respektive boende kan färdigställas. En ökning av platser skedde 
under hösten 2022 och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2023. Under 2024 beräknas 
antalet platser ökas. 

Antalet platser inom bostad med särskild service, LSS, utökas under året i samband med att en ny 
gruppbostad, Fortunagatan, öppnar. I dagsläget finns några tomplatser i servicebostad. 

Antalet platser inom socialpsykiatri utökas under året i samband med att en ny enhet, Villagatan, 
öppnar. 

Antalet brukare i daglig verksamhet inom LSS förväntas öka under året. En ny verksamhet, 
Hämplingen, kommer att öppna under året. 

Prognos för antal timmar inom personlig assistans är osäker då ny lagstiftning gäller från 1 januari 
2023 och det är osäkert vad detta kommer innebära i antal ansökningar.  
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Mål och prioriteringar utifrån 
kommunplanen 
Tillväxt, bostäder & fler jobb 
I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll i att samverka med andra aktörer och skapa för-
utsättningar för de som står utanför arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörj-
ning. Som en del i detta behöver vård- och omsorgsförvaltningen bidra med att skapa en god och 
kontinuerlig tillgång på platser för praktik eller arbetsträning med handledning. 

Sedan tidigare har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat aktivt med att ta emot ungdomar, 
studerande och arbetssökande för feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av 
åtgärdsanställningar. Förutom att bidra till ökad sysselsättning är detta ett av flera viktiga verktyg för 
att säkra vård- och omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning. I arbetet med att ta 
emot fler på praktik och liknande är det av stor vikt att ha en handledarorganisation vilken vård- och 
omsorgsförvaltningen fortsätter utveckla under 2023. Bland annat genom att tydliggöra rollen som 
språkombud och dess roll inom handledarorganisationen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter sitt arbete med renoveringar inom äldreomsorgen i 
enlighet med framtagen boendeplan. 

Resultatmål Agenda 2030 

Ökad sysselsättning och egen försörjning 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: VIAN 

 1. Ingen fattigdom 

 5. Jämställdhet 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

I samverkan med kommunens fastighetsbolag och privata hyresvärdar 
utveckla boendekedjan för äldre och förbättra tillgänglighet och anpass-
ning av bostäder så att äldre som vill kan bo kvar 

KS/SBF, BMN, VON, KFAB 
Huvudansvar: KS/SBF 

2023-01-01 

Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för 
praktik/arbetsträning med handledning, både inom samtliga kommunala 
förvaltningar och bolag och i samverkan med näringslivet 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Ökad trygghet & säkerhet 
Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att de som finns i våra verksamheter skall känna sig 
trygga. Inom funktionsstöds verksamheter tillbringar många barn och ungdomar del av sina fritid. 
Vård- och omsorgsförvaltningen skall verka för att dessa skall ha goda möjligheter till en trygg och 
meningsfull fritid. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med insatser för att förbättra den psykiska 
hälsan och förebygga suicid inom våra verksamheter. Under 2023 kommer utbildning erbjudas till 
medarbetare och rutiner vid risk för suicid eller suicidförsök kommer revideras. 

Resultatmål Agenda 2030 

Ökad beredskap för samhällsstörningar 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till 
en trygg och meningsfull fritid, bland annat genom öppna och avgiftsfria 
fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar och samverkan med 
förenings- och näringslivet 

BIN, KULN, STN, VON, VSR 
Huvudansvar: KULN 

2023-01-01 

Kontinuerligt genomföra åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan 
och förebygga suicid, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder 
riktade till barn och unga 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 
VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Skola & utbildning för framtiden 
Vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar kontinuerligt vårdbiträden, stödassistenter och under-
sköterskor. I rekryteringsprocessen har det uppmärksammats en grupp som har ett intresse för att 
arbeta inom vård- och omsorg men där de språkliga färdigheterna inte bedöms tillräckliga. Vård- 
och omsorgsförvaltningen kommer vara en del i arbetet med att finna möjligheter till ett flexibelt 
lärande för bland annat denna grupp. 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

Tillhandahålla möjligheter till flexibelt lärande, så att exempelvis perso-
ner med begränsade kunskaper i svenska kan kombinera delar av yrkes-
utbildningar med arbete eller praktik 

BIN, VIAN, VON 
Huvudansvar: VIAN 

2023-01-01 

Trygg omsorg & vård 
I kommunplanen pekas tre områden ut att stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och 
vård. Dessa är boende, hälsa och möjligheten att vara aktiv. I kommunplanen betonas också vikten 
av att i arbetet har med sig att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och hur 
viktigt det är med självbestämmande, valfrihet och värdigt bemötande. 

Nära vård 
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsatt ha ett särskilt fokus på att utveckla en 
god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. Målen med om-
ställningen av verksamheterna och organisationen för nära vård medför bland annat mer fokus på 
individen med en personcentrerad vård. Förutsättningar skapas för att patienten skall kunna vara 
med i beslutsprocessen på ett mer aktivt sätt. Lagstiftningens mål är att patienten ska få en god och 
säker vård medan omställningen av hälso- och sjukvården mot nära vård fokuserar på en god hälsa, 
vård och omsorg som ges nära och med individen i centrum. Den nära vården i Sörmland innebär 
att patienten, i ökad grad ska kunna vårdas i hemmet. Nära vård kräver närmare samverkan mellan 
vårdgivarna men även inom vårdgivarnas organisationer. Nya arbetssätt införs både internt och 
externt för att en god hälsa, vård och omsorg ska ges nära och med individen i fokus. 

Satsningen på nära vård förväntas ge en förbättring för brukare/patienter men kan samtidigt inne-
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bära en förskjutning av arbetsuppgifter från region till kommun och därmed ställa högre kompe-
tenskrav på personal inom den kommunala verksamheten. 

Möjlighet att vara aktiv  
Alla människor har ett behov av att vara aktiv, utifrån sina förutsättningar. Vård- och omsorgs-
förvaltningen ska under året fortsätta sitt arbete med att säkerställa att de som får vård- och 
omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter utifrån var och ens förut-
sättningar och intressen. Arbetet behöver gå hand i hand med värdegrundsarbetet och arbetet med 
ett gott bemötande. 

Fast omsorgskontakt 
Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska 
erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av 
kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har 
hemtjänst. Det är centrala aspekter av god kvalitet i hemtjänsten. Vård- och omsorgsförvaltningen 
kommer under 2023 fortsätta arbetet med utvecklingen av fast omsorgskontakt med utgångspunkt i 
det vägledningsmaterial som väntas från Socialstyrelsen under våren 2023. 

Välfärdsteknik/Digitalisering 
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2023 fortsätta arbetet med att ta tillvara möjlig-
heterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, med fokus på att stärka 
den personliga integriteten, minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för 
personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga. 

Sedan tidigare har ett arbete inletts med digital fjärrtillsyn där de första testerna fallit väl ut och där 
berörda brukare och anhörig varit positivt inställda. Under 2023 kommer vård- och 
omsorgsförvaltningen ta fram helhetsplan för vidareutveckling och säkert breddinförande av digital 
tillsyn inom hemtjänst och särskilt boende äldre. 

Utveckling av boendeplatser 
Vård- och omsorgsförvaltningen tog i februari 2021 fram en boendeplan med prioriteringsordning 
för renoveringar av särskilda boenden för äldre. Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg 
som ska tas för att uppfylla målen om utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, 
som fanns i Kommunplan 2019-2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre 
och den berör också socialpsykiatrins verksamheter. Förslaget sträcker sig till 2028. Om arbetet går 
enligt plan kommer det under 2023 pågå arbete på Furulidens, Panterns och Norrgläntans särskilda 
boenden. Panterns särskilda boende kommer i samband med renoveringen omvandlas till boende 
inom socialpsykiatrin. Förändringen medför en utökning av boendeplatser inom Socialpsykiatrin. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ser att det utifrån befintliga förutsättningar blir en utmaning att 
tillgodose Arbetsmiljöverkets krav på utrymningsvägar i gruppbostäder trapphusmodell. Detta till-
sammans med att vi också ser ett förändrat behov för brukare inom LSS, där antalet äldre ökar, gör 
att strukturen och behovet av boendeplatser behöver ses över. Under första tertialen 2023 startas 
ytterligare en gruppbostad upp inom verksamhetsområdet funktionsstöds LSS-verksamhet. I 
kommunplanen ligger ett uppdrag om att under mandatperioden starta ytterligare ett boende med 
särskild service inom LSS. Det finns utifrån detta ett behov av att under 2023 utreda hur boende-
strukturen behöver se ut framåt.  
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Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 
Den 1 januari 2023 genomfördes förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade, LSS. Förändringarna innebär att nya grundläggande behov tillkommer och samtidigt höjs även 
åldern för när personlig assistans kan beviljas från 65 år till 66 år. Lagändringarna bedöms medföra 
att antalet personer som kan kvalificera sig för assistansersättning och personlig assistans kommer 
att öka under 2023. 

Statsbidrag 
Det är fortfarande inte helt klart med utformningen av statsbidragen inför 2023. Vård- och omsorgs-
förvaltningen förbereder utifrån de förutsättningar som finns och planerar att kunna använda 
medel inom statsbidragen Äldreomsorgslyftet och Motverka ensamhet i äldreomsorgen. 

Kommande lagstiftning 

Äldreomsorgslag 

För att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag tillsatte 
regeringen i december 2020 en utredning med uppdraget att föreslå en äldreomsorgslag. Utred-
ningen (SOU 2022:41) har nu presenterats och den föreslår en äldreomsorgslag att träda i kraft 1 
januari 2024. Utredningen ger också förslag på hur hälso- och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas 
så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, 
däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. 

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och omsorgen 
till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns i att utveckla såväl äldre-
omsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det hälsofrämjande, förebyggande 
och personcentrerade förhållningssättet. Utredningen har under hösten 2022 varit ute på remiss. 

Förutsättningar för första linjens chefer i äldreomsorgen – nytt uppdrag  

Socialstyrelsen har fått uppdraget att analysera och bedöma förutsättningar att införa en lämplig 
övre gräns för antalet anställda per första linjens chefer, samt ta fram ett underlag med bedöm-
ningar av för- och nackdelar med att reglera eller på annat sätt tydliggöra utbildningskrav. Redovis-
ningen skall vara klar den 1 mars 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver under 2023 följa 
utvecklingen av uppdraget. Beroende på utkomsten kan det på sikt komma att påverka vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Resultatmål Agenda 2030 

Ökad nöjdhet med hemtjänsten 
STN, VON 
Huvudansvar: VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre 
STN, VON 
Huvudansvar: VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd 
VON 
Huvudansvar: VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och 
omsorg 
KULN, VON 
Huvudansvar: VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämlikhet 

God patientsäkerhet inom vård och omsorg 
VON 
Huvudansvar: VON 

 2. Ingen hunger 

 3. Hälsa och välbefinnande 
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Resultatmål Agenda 2030 

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras 
så att antalet placeringar minskar 
KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON 
Huvudansvar: SOCN 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen 
och övriga kommuner i Sörmland 

BIN, SOCN, VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Kontinuerligt utveckla patientsäkerhetsarbetet, bland annat med fokus 
på minskad risk för smittspridning och basala hygienrutiner 

BIN, VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen 
erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökade 
möjlighet att påverka innehållet 

VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik 
och digitalisering, med fokus på att stärka den personliga integriteten, 
minska ofrivillig ensamhet och göra vardagen enklare och tryggare för 
personer som får omsorg och vård samt deras anhöriga 

VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Utveckla samverkan mellan förskola och äldreomsorg BIN, VON 
Huvudansvar: VON 

2024-01-01 

Prioritera arbetet kring värdegrund och bemötande samt stärka perso-
nalens kompetens om olika kulturer och deras traditioner 

KS/KLF, VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Utveckla daglig verksamhet och möjligheter till stöd till anställning 
genom IPS-metoden (individanpassat stöd till arbete) 

VON 
Huvudansvar: VON 

2024-01-01 

Likställa habiliteringsersättningen för deltagare inom daglig verksamhet, 
oavsett om beslut fattas enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen) 

VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Fortsätta arbetet med att renovera kommunens äldreboenden i enlighet 
med boendeplanen och förtäta antalet platser där det är möjligt 

KS/SBF, VON, KFAB 
Huvudansvar: KS/SBF 

2023-01-01 

Påbörja planering och projektering för ett nytt särskilt boende utifrån de 
demografiska behoven 

KS/SBF, BMN, VON, KFAB 
Huvudansvar: KS/SBF 

2025-01-01 

Utöka med minst ett boende inom LSS och skapa fler platser inom 
socialpsykiatrin 

KS/SBF, BMN, VON, KFAB 
Huvudansvar: KS/SBF 

2024-01-01 

Öka möjligheterna att bo hemma med boendestöd VON, VSR 
Huvudansvar: VON 

2024-01-01 

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer 
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för våra brukare 
att ta del av sociala och kulturella aktiviteter. Möjligheter ska även ges för utomhusaktivitet och 
fysisk aktivitet. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens aktiviteter och 
anpassa dessa utifrån brukarnas önskemål fortsätter ständigt och behöver till stor del ske på indi-
vidnivå med tanke på målgruppen. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och kreativitet av 
avgörande betydelse. Utvecklingen av teknik kopplat till området har gått fort de senaste åren och 
vård- och omsorgsförvaltningen behöver särskilt följa utvecklingen för att dra nytta av den utveck-
ling som sker. 
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Resultatmål Agenda 2030 

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter 
KS/KLF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 
Huvudansvar: STN 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämlikhet 

Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i 
äldreomsorgen 
STN, VON 
Huvudansvar: STN 

 2. Ingen hunger 

 3. Hälsa och välbefinnande 

Klimatsmart & hållbar kommun 
Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är resfria möten, samåkning samt cykel och 
gång olika sätt att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. Åtgärder för energieffektivi-
sering sker i samband med underhåll och nybyggnation. 

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla digital fjärrtillsyn vilket också 
kan bidra till minskad energianvändning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen är representerad i kommunens digitaliseringsforum och arbetar 
aktivt med digitalisering och utvecklande av e-tjänster inom förvaltningens olika verksamheter. 

Därutöver arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med ett kontinuerligt förbättrings- och utveck-
lingsarbete kring måltider tillsammans med service- och teknikförvaltningen. 

Resultatmål Agenda 2030 

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: STN 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksam-
heterna 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/SBF 

 7. Hållbar energi för alla 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringen 

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/SBF 

 6. Rent vatten och sanitet för alla 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

Ytterligare minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 
KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/SBF 

2023-01-01 

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation 
Som det anges i planeringsdirektivet så kommer kommunsektorns demografiska utmaningar bero 
på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i 
arbetsför ålder under kommande år. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i 
snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. SCB:s befolkningsframskrivning från 2021 visar att 
den största påverkan på kommunens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år 
kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i 
denna åldersgrupp ligga still men då börjar istället åldersgruppen 90+ att öka. 
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Kommunplanen framhåller att kommunen måste intensifiera arbetet med att locka och behålla 
medarbetare, men också att se över och effektiversera arbetssätt och verksamheter. Även arbetet 
med att höja frisknärvaron ska intensifieras. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Gällande kompetensutveckling så har det under senare år tillsatts medel nationellt. Det har gjort det 
möjligt att utbilda redan anställda vårdbiträden till undersköterskor, några undersköterskor har 
kunnat få möjligheten att läsa till specialistundersköterska och det har också varit möjligt för ett par 
sjuksköterskor att läsa till distriktssköterska. Denna satsning har varit en viktig del i vård- och 
omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning. Den nationella satsningen fortsätter under 2023 men 
efter det är det oklart om möjligheten kommer att finnas kvar efter det. Den utveckling som pågår 
inom områden med en god och nära vård, som innebär att mer avancerad vård kan ske i hemmet, 
och fast omsorgskontakt som behöver vara en undersköterska ställer totalt sätt högre krav på 
kompetensen inom förvaltningens verksamhetsområde. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer 
att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan med detta som grund. Vård- och omsorgsförvaltningen 
kommer också se över arbetssätt och arbetsfördelning mellan vårdbiträden, undersköterskor och 
legitimerad personal för att finna effektivare sätt att arbeta. 

Svårigheter att rekrytera legitimerad personal har funnits de senaste åren, både hos vård- och 
omsorgsförvaltningen och andra vårdgivare i länet och landet. Vård- och omsorgsförvaltningen 
behöver utifrån det arbeta för att behålla och kompetensutveckla befintlig personal, samtidigt som 
vi kan attrahera sökande till våra tjänster. Socialstyrelsen beslutade under våren 2022 att bevilja 
Katrineholms kommun statsbidrag för den utökning av antalet sjuksköterskor som gjordes mellan 
2020-2021. Kvarvarande medel från detta kan under året användas till kompetenshöjande insatser 
och insatser för att stärka patientsäkerheten. 

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område 
som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lanserar. Katrineholms kommun, tillsammans med mer 
än 80 procent av alla landets kommuner är anslutna. Under perioden 2021-2027 planeras 
lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom social barn- och ungdomsvård, 
funktionshinderområdet, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. Under 2023 
planeras lanseringen av funktionshinderområdet. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver planera 
för att på ett bra sätt ta tillvara det kunskapsunderlag som publiceras. 

God arbetsmiljö 
I kommunplanen skrivs att det höga medarbetarengagemanget ska bibehållas och sjukfrånvaron 
halveras.  Detta genom att fokusera på arbetsglädje, hälsa , arbetsmiljö och den 
kommungemensamma värdegrunden. Vård- och omsorgsförvaltningen skall under 2023 fortsätta 
sitt arbete för att öka frisknärvaron. De metoder som testats under 2022 med stärkta insatser till 
medarbetare med högt antal tillfällen med korttidsfrånvaro fortsätter. 

En viktig del i arbetet är hållbara scheman. Under våren kommer chefer genomgå utbildning i 
bemanningsakademin som bland annat förväntas ge förutsättningar för att jobba med effektiva 
scheman. Detta kan vara en del i att minimera delade turer där de inte är helt nödvändiga och även 
göra det möjligt att minska andelen timvikarer. 

Från den 1 oktober 2023 har SKR och fackliga parter kommit överens om förändringar gällande 
dygnsvilan.  Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-
timmarsperiod. Undantag från den regeln får bara göras om det finns skäl för det. Reglerna syftar 
till att säkerställa vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö. I 
dagsläget är det oklart vilka konsekvenser det får för bemanning, schemaläggning och ekonomi. 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att arbeta med att stärka arbetsmiljöarbetet med 
utgångspunkt i bland annat medarbetarundersökningen och genom kontinuerlig uppföljning av 

92

92



 

12 (17) 
 

sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden. 

Digitalisering 
Det pågår ett samarbete mellan kommunerna i länet att tillsammans med Region Sörmland, 
Länsgemensamt Regionalt Stöd och FoU i Sörmland ta fram en länsgemensam och övergripande 
digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Detta är viktigt för 
att kunna erbjuda såväl medborgare som verksamheter ett samordnat digitalt stöd som bidrar till 
en individanpassad, jämlik, användarvänlig samt tids- och kostnadseffektiv vård och omsorg. 

Resultatmål Agenda 2030 

Högt medarbetarengagemang 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
 

 3. Hälsa och välbefinnande 

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med 
kommunen 
KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämlikhet 

 

Uppdrag från Kommunplan 2023-2026 Ansvariga Påbörjas år 

Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och be-
manning och arbeta aktivt med kompetenshöjande insatser 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Samarbeta aktivt med högskolor och universitet och satsa på utbild-
ningstjänster 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, SOCN, 
VIAN, VON, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Se till att scheman med delade turer endast förekommer i undantagsfall 
när inga andra möjligheter finns 

KS/KLF, VON 
Huvudansvar: VON 

2023-01-01 

Minimera förekomsten av hyrpersonal och timvikarier i kommunens 
verksamheter 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Tillvarata digitaliseringens möjligheter att effektivisera administrationen 
och se över roller och fördelning av administrativa arbetsuppgifter för en 
hållbar arbetsmiljö 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Utveckla det hälsofrämjande arbetet med inspiration från Hälsoåret 
2022 och göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat 
inom förskola och vård och omsorg 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat med-
arbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, 
tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, 
KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 

Utveckla servicen till invånarna och effektivisera kommunens verksam-
heter genom digitalisering, automatisering och e-tjänster 

KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, 
KFAB, KVAAB, VSR 
Huvudansvar: KS/KLF 

2023-01-01 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och återrapportering av uppdraget. Elförbrukningen 
inom kommunkoncernen ska följas upp kontinuerligt och jämföras med motsvarande period 
tidigare år. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och års-
redovisning 
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Revidering av taxor och avgifter 
I samband med att vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 
behandlades i vård- och omsorgsnämnden, behandlades även förslag till kommunfullmäktige om 
revidering av styrdokumenten KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet och 
KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. 

Höjningar av avgifter föreslogs för måltider och matdistribution. Detta i samråd med service- och 
teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiverades utifrån en anpassning till kostnadsutveck-
lingen i kombination med principen om självkostnadspris. 

Höjningen av hyror utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslogs höjas utifrån en anpass-
ning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. När det gäller 
måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslogs samma avgifter som vid måltidsavgifter vid korttids-
vistelse. 
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Driftsbudget 
Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) Budget 2022 Budget 2023 

Förvaltningsgemensamt -32 428 -37 695 

Förvaltningskontor -296 519 -290 736 

Äldreomsorg -284 512 -310 070 

Funktionsstöd -209 359 -238 698 

   

   

   

   

Summa -822 818 -877 199 

Ett av förvaltningens fokusområden för 2023 är att fortsätta arbetet kring ekonomi, organisation och 
minskad sjukfrånvaro. Målsättningen är att långsiktigt säkerställa en trygg vård och omsorg, samt att 
skapa handlingskraft inför framtidens utmaningar. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att 
säkerställa en ekonomi i balans.  
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Investeringsbudget 
Kommunfullmäktige beslutade genom övergripande plan med budget för 2023 om en investerings-
ram för vård- och omsorgsnämnden om 5 453 tkr.  

Nämndens investeringsbudget redovisas i en separat bilaga.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningskontoret 

Datum 

2023-02-01 
Vår beteckning 

VON/2022:13 - 2.6.1 - 

Genomföra upphandling 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vår handläggare 

Aina Hollertz 
Handläggare telefon 

 
Handläggare e-post 

Aina.Hollertz@katrineholm.se 

Förslag om revidering av Förfrågningsunderlag - 
Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet, 
Hemtjänst med bilagor 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 

• Vård- och omsorgsnämnden beslutar att revidera förfrågningsunderlaget enligt 

förvaltningens förslag att gälla från den 1 mars 2023 samt godkänna ändringar i 

Bilaga 1 Ansökan. 

• Nämnden beslutar även att ändra Bilaga 2 Aktuella ersättningsbelopp enligt 

förvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågningsunderlaget ska ses över regelbundet. Ersättningsbeloppen, som regleras i 

bilaga 2 till förfrågningsunderlaget, höjdes senast den 1 januari 2022 enligt nämndens 

beslut den 24 februari 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av förfrågningsunderlaget och föreslår 

bland annat följande ändringar:  

• Kapacitetstaket tas bort. Anbudsgivaren kan därmed inte begränsa sitt åtagande 

genom att ange ett så kallat kapacitetstak. Det innebär att det inte går att tacka nej till 

nya brukare och om befintlig brukare får utökat behov ska utföraren utföra den 

utökade tid som beviljats. För befintliga utförare tas kapacitetstaket bort från och med 

den 1 januari 2024.  

• Möjligheten att välja geografiskt område tas bort, då ingen utförare hittills valt att göra 

detta. Det innebär att brukarna inte behöver ta hänsyn till eventuell begränsning hos 

utföraren vad gäller område.  

Samtliga förslag till ändringar redovisas med över- respektive understruken färgad text.  

Förvaltningen föreslår även en höjning av ersättningsbeloppen (bilaga 2) att gälla från och 

med den 1 januari 2023. Höjningen baseras på löneökningar. Ansökan (bilaga 1) föreslås 

ändras som en konsekvens av ovan föreslagna förändringar.   

Föreslagna ändringar är markerade med över- respektive understruken färgad text. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-01 

Vår beteckning 

VON/2022:13 - 2.6.1 - 

Genomföra 

upphandling 

 

 

 

Ärendets handlingar 

• Förslag till reviderat Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagen 

om valfrihet, Hemtjänst 

• Förslag till reviderad Ansökan – bilaga 1  

• Förslag till reviderade Aktuella ersättningsbelopp - bilaga 2 

• Karta över ersättningsnivåer – bilaga 3 (inga ändringar föreslås) 

 

Anna-Lena Ramstedt  Aina Hollertz 

Förvaltningschef  Kvalitetscontroller 

Beslutet skickas till: 

IT-samordnare 

Ekonomiassistent 

Controller för information till utförare av hemtjänst 

Förvaltningsredaktör Webb 

Akten 

Kopia för kännedom: 

Ekonom 

Verksamhetschef förvaltningskontor 

Verksamhetschef äldreomsorg 
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Förslag till revidering av 

Förfrågningsunderlag 
Valfrihetssystem för brukare 
enligt lagen om valfrihet – 
Hemtjänst 
Gäller från 2023-03-01 

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden: 2010-09-23, § 108. 

Reviderat av vård- och omsorgsnämnden: 2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01) 
2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01) 
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01) 
2017-01-26, § 11 (att gälla från 2017-02-01) 
2018-06-07, § 57 (att gälla från 2018-07-01) 
2018-12-06, § 113 (att gälla från 2019-01-01) 
2020-08-27 § 47 (att gälla från 2021-01-01)
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1. Allmän orientering 
I detta avsnitt ges en allmän orientering om bakgrund, verksamhet som avses och 
kontaktuppgifter.  

1.1 Bakgrund 
Katrineholms kommun införde den 1 januari 2011 ett valfrihetssystem enligt lagen om 
valfrihet (LOV) för brukare i biståndsbedömd hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 
Intressenter (fortsättningsvis kallade utförare) som vill utföra hemtjänstinsatser enligt 
detta förfrågningsunderlag kan fortlöpande ansöka om godkännande från kommunen 
(fortsättningsvis kallad beställaren). 

Detta förfrågningsunderlag beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt 
krav för att bli godkänd som utförare och krav på de tjänster som utförs. Utförare måste 
bli godkänd för att få utföra insatser inom hemtjänsten. När en utförare blivit godkänd 
skrivs avtal mellan utföraren och beställaren. Samtliga krav ska uppfyllas under hela 
kontraktstiden.  

1.2 Verksamhet som upphandlingen avser 
Valfrihetssystemet omfattar biståndsbedömda hemtjänstinsatser för brukare, dag och 
kvällstid. Antalet beviljade hemtjänsttimmar varierar i spannet 21 000 – 25 000 per 
månad. Till detta tillkommer timmar för delegerad hemsjukvård. 

Utförare kan välja att kvalificera sig för att utföra insatser enligt två kategorier: 

 Omvårdnadsinsatser och serviceinsatser samt avlösarservice. 
Denna kategori omfattar samtliga insatser som beviljas som bistånd i hemtjänsten. 
Delegerad hemsjukvård ingår i denna kategori. 

 Serviceinsatser.  

För närmare beskrivning av tjänsterna se avsnitt 4.1 - 4.3. 

På kommunens hemsida under äldreomsorg finns ytterligare beskrivning av hem-
tjänsten. 

1.3 Huvudmannaskap 
Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun är ansvarig nämnd för kommu-
nens vård och omsorg samt den kommunala hälso- och sjukvården. I denna egenskap är 
vård- och omsorgsnämnden huvudman för de tjänster som omfattas av valfrihetssyste-
met enligt LOV. 

1.4 Uppgifter om Katrineholms kommun 
Information om Katrineholms kommun finns på beställarens webbplats: 
www.katrineholm.se  

 

104

104

http://www.katrineholm.se/


  
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 5 (32) 

 
  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Dnr VON/2022:13-711 

 

2. Administrativa föreskrifter 
2.1 Upphandlingsform 
Upphandlingen genomförs enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen enligt 
LOV har ingen given sluttid och pågår så länge som den annonseras på Upphandlings-
myndighetens webbplats. Ansökan kan lämnas löpande. 

Alla utförare som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med 
beställaren efter beslut i vård- och omsorgsnämnden. 

Den kommunala egenregiverksamheten behöver inte ansöka om att bli godkänd men 
kraven för utförandet är likvärdiga. 

2.2  Kontaktperson  
Förfrågningar som gäller denna upphandling kan ställas till ekonom/controller på vård- 
och omsorgsförvaltningen telefon 0150-578 21. 

2.3 Ansökan 
Ansökan ska lämnas på bifogat ansökningsformulär (bilaga 1). Samtliga efterfrågade 
uppgifter ska lämnas på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar 
uppfylls. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som är nödvändiga för bedömning av 
ansökan. 

Ansökan ska vara skriftlig på svenska. Ansökan ska lämnas i pappersform (original). 

Originalexemplaret av ansökan ska vara undertecknat av firmatecknare. 
Registeringsbevis ska bifogas ansökan. 
Ansökan märkt ”Ansökan LOV hemtjänst” ska skickas till följande adress: 

Katrineholms kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
641 80 Katrineholm 

Ansökan ska vara giltig tre (3) månader räknat från den dag den lämnades in. 

2.4 Offentlighet och sekretess  
För inkomna handlingar gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har 
rätt att ta del av dem. Vill den som ansöker att uppgifter i ansökan ska omfattas av 
sekretess så måste det anges i ansökan. En prövning sker då av ansökan om sekretess. 
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2.5 Handläggning av ansökan 
I detta avsnitt redovisas hur handläggningen av ansökan sker. 

2.5.1 Utredningstid 

Ansökningar handläggs löpande med en handläggningstid på högst 3 månader. 

2.5.2 Utredning och bedömning av ansökan  

Efter inkommen ansökan sker en utredning om och en bedömning av hur utföraren 
svarar mot uppställda krav i förfrågningsunderlaget. I samband med denna prövning 
kallar beställaren den sökande utföraren till samtal och genomgång av ansökan. 

2.5.3 Tilldelningsbeslut och avtal 

Alla sökande som uppfyller beställarens krav i förfrågningsunderlaget får ett tilldelnings-
beslut. Beställaren tecknar ett avtal med de godkända utförarna. Avtalet är giltigt när det 
har undertecknats av båda parter. 

Sökande som inte blivit godkänd kan lämna in förnyad ansökan till beställaren. Sökande 
som fått avslag på sin ansökan kan söka rättelse hos Förvaltningsrätten inom tre veckor 
från det att underrättelsen om beslutet skickades.  

2.6 Avtalstid 
Avtalet gäller från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper under ett år, 
med möjlighet till förlängning ett år i taget, och med en uppsägningstid på tre månader 
för utföraren samt sex månader för kommunen.  

2.7 Avstämning av förfrågningsunderlaget  
En avstämning av förfrågningsunderlaget kommer att ske en gång per år. 

Utifrån avstämningen kan beställaren komma att påkalla omförhandling av bestämmel-
serna i kontraktet om ändrade förhållanden gör att bestämmelserna väsentligt mot-
verkar gemensamma förutsättningar. 

2.8 Hävning av avtal 
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om utförararen missköter 
uppdraget och inte vidtar rättelse trots att beställaren vid två tillfällen skriftligen lämnat 
synpunkter på brister i utförandet. Med misskötsel avses exempelvis: 

 Bristande följsamhet till vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav 
 Bristande följsamhet till gällande lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
 Brister i utförande av vård-och omsorgsinsatser 
 Brister i avvikelsehantering och social dokumentation 
 Brister i tidsregistrering 
 Brister i fakturaunderlag 
 Om tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot utförarens verksamhet 
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 Om utföraren har underlåtit att betala in skatter och/eller arbetsgivaravgifter 
 Om utföraren inte lever upp till de krav som ställs i avtal samt gällande 

förfrågningsunderlag 

Beställaren har även rätt att häva avtalet om utföraren försätts i konkurs eller blir av 
med sitt tillstånd att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård-och omsorg. 
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3. Krav på utföraren 
3.1 Inledning  
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) ska den som ansöker om att få bli godkänd som 
utförare styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls samt i 
förekommande fall lämna begärda uppgifter i separat bilaga. Om detta inte görs 
kommer ansökan att avslås. Kraven ska vara uppfyllda under hela avtalstiden. 

3.2 Intyg och bevis 
Nedan angivna intyg och bevis ska bifogas ansökan. 

3.2.1 Registreringsbevis från Bolagsverket  

Utföraren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldighet. Registre-
ringsbevis från Bolagsverket eller liknande ska biläggas ansökan. Intyget/n får inte vara 
äldre än två månader vid tiden för inlämnande av ansökan. Utförare som inte bedriver 
verksamhet i Sverige ska uppvisa lagenligt registreringsbevis från det land där utföraren 
bedriver verksamhet. 

3.2.2  F-skattsedel 

Utföraren ska uppvisa F-skattsedel.  

3.2.3  Sanningsförsäkran  

Utföraren och personer som är utsedda att vara ansvariga enligt registreringsbevis, för 
utförande av de uppdrag som detta förfrågningsunderlag omfattar, får inte vara försatta 
i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller vara föremål för ackord 
eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud eller 
vara föremål för ansökan om sådana åtgärder. 

Person i den ovan nämnda personkretsen får inte vara dömd för brott avseende yrkes-
utövningen enligt lagakraftvunnen dom eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkes-
utövningen under de senaste tre åren. Utföraren ska i ansökningsformuläret under-
teckna en sanningsförsäkran enligt 7 kap 1–2 §§ LOV, som styrker att kraven i nämnda 
lagrum är uppfyllda. 

3.2.4 Skatter och avgifter  

Katrineholms kommun har ingått avtal om prevention med Skatteverket. Detta innebär 
att anbudsgivaren kontrolleras en gång per år, beträffande fullgörande av lagstadgade 
skyldigheter avseende redovisningar och betalningar av skatter och avgifter. 

3.2.5 Försäkringar  

Utföraren ska ha ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som hen, eller 
annan för vilken hen ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Utföraren förbinder 
sig att teckna och under kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring, garantiförsäk-
ring och andra erforderliga försäkringar för sitt åtagande, som håller beställaren 
skadeslös vid skada vållad av anbudsgivaren och dennas anställda. 

108

108



  
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 9 (32) 

 
  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Dnr VON/2022:13-711 

 

3.2.6 Tillståndsplikt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Från och med den 1 januari 2019 krävs tillstånd hos IVO för att bedriva hemtjänst enligt 
socialtjänstlagen. Varje enskilt företag ansöker själv om tillståndet och medsänder till-
ståndet i ansökan. Om tillståndet från IVO dras in så är företaget inte längre behörigt att 
driva verksamhet, och avtalet kommer att hävas. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.2. uppfylls. 

3.2.7 Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret 

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun tillämpas från och med 
hösten 2020 krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Kravet på register-
kontroll gäller för samtliga, oavsett anställningsform, som erbjuds anställning för att ut-
föra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funk-
tionsnedsättning. 

Registerkontroll ska även göras på personer som tilldelas praktik och läser på vuxen-
utbildning, yrkeshögskola (YH) eller högskola/universitet, samt de personer som via 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska placeras i ovanstående verksamheter. Även per-
sonal som hyrs in från bemanningsföretag och konsulter som anlitas för ett särskilt upp-
drag ska kontrolleras i det fall de tilldelas arbetsuppgifter i direktarbete med brukare. 

Alla som erhåller anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen är skyldiga att lämna 
registerutdrag innan erbjudande om arbete lämnas. 

För övriga grupper ovan gäller att ett registerutdrag ska lämnas innan personen påbörjar 
sin praktik, uppdrag, arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller som inhyrd personal. 

Utföraren ska tillämpa samma förfarande vid nyanställning av personal som utför vård- 
och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer samt övriga nämnda grupper. 
Utföraren ska vid uppföljning kunna visa att det finns rutiner för detta och att dessa til-
lämpas. 

3.3 Företagsupplysning 
Utföraren ska visa att det finns en ägarstruktur och organisation samt en affärsidé och 
verksamhetsprofil som är ändamålsenlig för uppdragets genomförande. Utföraren ska 
kunna visa att utföraren har tillräcklig kunskap, erfarenhet och förmåga att genomföra 
uppdraget. 

Till ansökan ska följande uppgifter om företaget/utföraren lämnas/bifogas: 

 Företagets/utförarens huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll 
 Företagets/utförarens ägarstruktur och organisation 
 Företagets/utförarens affärsidé och verksamhetsprofil 
 Antal år i branschen 
 Antal anställda 
 Företagets/utförarens kontaktperson 
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Utföraren ska i ansökan lämna två referenser, som kan styrka att utföraren har erfor-
derlig kompetens, skicklighet och förmåga för det sökta uppdraget. Referenserna ska 
inte vara äldre än 1 år och avse uppdrag som utföraren har haft. Nybildat företag kan 
lämna personliga referenser. Beställaren kan komma att ta egna referenser. 

3.3.1 Ekonomisk kapacitet 

Utföraren ska ha en stabil ekonomisk kapacitet. Utföraren ska ha en sådan ekonomisk 
bas att utföraren kan upprätthålla ett långsiktigt åtagande. För bedömning av utförarens 
ekonomiska ställning ska företagets senaste årsredovisning bifogas ansökan. 

Utförare som har ett nystartat företag eller företag under bildande ska visa att företaget 

har en stabil ekonomisk kapacitet genom att redovisa till exempel aktiekapital, eller på 
begäran uppvisa en finansiell säkerhet. 

Beställaren kommer regelbundet att bedöma utförarens förmåga att fullfölja sitt upp-
drag under avtalstiden. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.3. uppfylls. 

3.4 Kännedom om lagstiftning och mål för verksamheten 
Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för 
verksamheten samt följa inom området gällande lagar, förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd (se punkt 3.6). Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med 
tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjuk-
vårdslagen.  

Utföraren och dess personal ska vara väl insatta i länsgemensamma styrdokument samt 
följande lokala styrdokument och se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet 
med dessa.  

 Kommunplanen 
 Personalpolitiska programmet 
 Kommunens miljöpolicy 
 Kommunens Informationssäkerhetspolicy 
 Kommunens måltidspolitiska program 
 Handlingsplan för jämställdhet enligt Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR) 
 Vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget  
 Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 
 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalité 
 Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund 
 Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsidé 
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvård (gäller 

ej servicetjänster) 
 Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering samt 

lex Sarah och lex Maria 
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 Vård- och omsorgsförvaltningens rutin – Handlingsplan för arbete med våld i nära 
relationer på vård- och omsorgsförvaltningen 

 Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan 
 Vård- och omsorgsförvaltningens SBA-handbok (Systematiskt brandskyddsarbete) 

Länkar till länsgemensamma styrdokument och ovan nämnda styrdokument finns på 
kommunens hemsida www.katrineholm.se 

Kommunen ansvarar för att uppdatera dokumenten på webbplatsen som utföraren ska 
känna till. Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida de dokument som utförarens 
personal ska känna till. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.4 uppfylls. 

3.5 Yrkesmässig kapacitet 
Utföraren ska senast vid tidpunkten för kontraktsskrivning ha en organisation med 
erforderlig yrkesmässig kapacitet för de insatser/tjänster som utföraren väljer att utföra 
enligt detta förfrågningsunderlag. I annat fall kommer inte ansökan att godkännas. 
Nedan beskrivs vilka krav som ställs på verksamhetsansvarig samt kompetenskrav för 
vård- och omsorgsnära personal. 

För utförande av hemtjänstens uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning 
och erfarenhet. Nedan beskrivs kompetenskraven närmare. 

3.5.1 Verksamhetsansvarigs kompetens och erfarenhet 

Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av omvårdnad 

Verksamhetsansvarig ska ha dokumenterad relevant högskoleutbildning, eller likvärdig 
enligt äldre studieordning, som ger förmåga att självständigt inhämta nya kunskaper och 
att analysera och förstå olika typer av processer. Verksamhetsansvarig ska även ha kun-
skaper på högskolenivå om målgruppens livsvillkor ur ett samhälleligt och juridiskt per-
spektiv men även ur ett socialt, psykologiskt och vårdande perspektiv. 

Bevis för verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet samt personlig referens ska 
anges i ansökan om godkännande.  

Verksamhetsansvarig för hemtjänst i form av service  

Verksamhetsansvarig ska ha god kompetens för sina arbetsuppgifter, det vill säga 
gymnasial utbildning eller motsvarande och erfarenhet av att utföra uppdraget. Bevis för 
verksamhetsansvarigs utbildning och erfarenhet samt personlig referens ska anges i 
ansökan om godkännande.  

Förändring av verksamhetsansvarig 

Ny eller byte av verksamhetsansvarig ska godkännas av beställaren enligt ovanställda 
krav. Vid byte gäller att redan godkänd verksamhetsansvarig avgår först när ny verk-
samhetsansvarig blivit godkänd av beställaren. 
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3.5.2  Verksamhetsansvarigs tillgänglighet  

Verksamhetsansvarig för omvårdnad ska vara tillgänglig mellan klockan 07.00 och 22.00 
alla dagar i veckan. Verksamhetsansvarig för service ska vara tillgänglig mellan kl. 08.00 
och 17.00 helgfri måndag-fredag. Vid frånvaro, som semester eller liknande, ska utföra-
ren informera beställaren om ersättare. Vid längre frånvaro än en månad ska ersättaren 
godkännas i förväg av beställaren för att säkerställa att krav enligt 3.5.1 uppfylls. Vid 
extraordinära situationer ska verksamhetsansvarig eller företrädare för regional före-
tagsledning kunna nås dygnet runt alla veckans dagar. 

3.5.3 Personalens kompetens och erfarenhet 

Nedan anges de krav som ställs på utförarens personal. 

Utföraren ansvarar för att ha erforderlig personal för uppgiften. Personalbemanningen 
ska vid varje tillfälle vara anpassad så att samtliga brukare får den service och omvård-
nad som anges i uppdraget utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner.  

Utföraren ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av 
enskild person får inte försämra utförarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompe-
tens eller resurser. 

Kravet avser all personal för uppdragets utförande. Detta gäller även under semester 
och annan ledighet. 

Omvårdnadspersonal 

Personalen som utför omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser bör ha 
gymnasial utbildning som vård- och omsorgsprogrammet, vårdlinje eller vuxenutbild-
ning med inriktning vård- och omsorg eller annan likvärdig utbildning.  Personalen ska 
ha genomgått ergonomiutbildning. Vid all delegering ska hänsyn tas till formell (godkänd 
utbildning) och reell (praktisk erfarenhet) kompetens. 

Se vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom 
hälso- och sjukvården. 

Personal som delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter vid diabetesvård ska ha under-
sköterskekompetens. Se vård- och omsorgsförvaltningens rutiner gällande diabetes och 
delegering vid diabetesvård inom Katrineholms kommun. 

Servicepersonal 

Servicepersonalen ska vara serviceinriktad samt ha god kompetens för sina arbetsupp-
gifter, det vill säga ha relevant utbildning och erfarenhet för att utföra uppdraget. 

Gemensamt för alla 

 Behärska det svenska språket i tal och skrift. 
 Datavana för att hantera informationsöverföring till informationssystem. 
 Kunskap i basala hygien- och klädregler.  
 Genomgått brandskyddsutbildning. 
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Anhöriganställningar 

Ingen anställd får utföra insatser till egen närstående. Med anhöriga menas make, maka, 
sambo, partner, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och barnbarn men också andra 
släktingar och vänner där en uppenbar beroendeställning och/eller där en jävsituation 
kan uppstå. Det åligger utföraren att visa att det inte handlar om en anhöriganställning, 
om frågetecken uppstår. 

Övrigt 

Utföraren ska planera verksamheten så att personalen under avtalsperioden fort-
löpande får den kompetensutveckling som krävs för att utföra uppdraget. Om ytterligare 
krav på formell kompetens uppstår inom avtalsperioden, eller behov av annan utbild-
ning som ej var känd, ska beställaren och utföraren gemensamt beakta dess förslag och 
ingå överenskommelse om utbildningskrav därefter samt hur kostnaden för detta ska 
täckas. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.5. uppfylls. 

3.6 Kvalitetssystem  
Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, 
kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. 

Följande gäller både service- och omvårdnadsinsatser 

Kvalitetssystemet ska uppfylla kraven i nedanstående SOSFS: 

 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” 

 2014:5 ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS” 

 2011:5 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah”   
 2005:27 ”Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i slutenvård” 
 HSLF-FS 2017:41 ”Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex 
Maria)” 

 HSLF-FS 2017:40 ”Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete” 
 Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)  
 2012:3 ”Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre” 
 2014:4 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer”. 

Följande gäller enbart omvårdnadsinsatser 

 2009:6 ”Socialstyrelsen föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård” 

 2008:355 ”Patientdatalagen” 
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 2008:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicinsktekniska produkter 
i hälso- och sjukvården” 

 SOSFS 2015:102017:30 ”Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom vård och 
omsorg hälso- och sjukvården” 

 2005:26”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande 
avfall från hälso- och sjukvården” 

 HSLF-FS 2017:37 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.” 

Utföraren ansvarar för att ta del av och sprida aktuell version av de styrdokument som 
utförarens personal ska känna till. 

Till ansökan ska bifogas en beskrivning av hur utföraren arbetar med föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Utföraren ansvarar för att ha kvalitetsråd där chefer och medarbetare ingår. 
Kvalitetsrådens fokus är uppföljning och analys av enhetens/verksamhetsområdets 
kvalitetsresultat och mål samt efterlevnad och förståelse av processer och rutiner i den 
egna verksamheten. Samverkan mellan olika professioner och helhetssyn är också en 
viktig del.  

Utföraren ska också delta i de summeringsmöten som vård- och omsorgsförvaltningen 
bjuder in till.  Syftet är att sprida kunskap inom och mellan verksamhetsområdena för att 
dra lärdom från utredningar av lex Sarah och lex Maria, genomförda uppföljnings-
rapporter av avvikelser samt kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.6. uppfylls. 

3.7 Miljöfrågor 
Det är viktigt att miljöfrågorna integreras i det dagliga arbetet. Utföraren ska ha ett eget 
miljöprogram samt ha kunskap om Katrineholms kommuns miljöpolicy. Vid inköp ska 
miljömärkta produkter prioriteras. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 3.7 uppfylls. 
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4. Kravspecifikation beträffande tjänsten 
4.1 Inledning 
I bifogat ansökningsformulär (bilaga 1) ska den som ansöker om att få bli godkänd som 
utförare styrka att krav och förutsättningar enligt nedan accepteras och uppfylls. Om 
detta inte görs kommer ansökan att avslås. Kraven ska vara uppfyllda under hela avtals-
tiden. 

4.2 Alternativa val av tjänster 
Den som ansöker om att bli godkänd som utförare kan göra följande två alternativa val: 

 Serviceinsatser i hemmet.  
 Service-, omvårdnads- och HSL-insatser samt avlösarservice i hemmet. 

4.3 Beskrivning av tjänsterna  
Nedan beskrivs de tjänster som förfrågningsunderlaget omfattar. 

4.3.1 Beskrivning  

 Serviceinsatser – avser telefontjänst, inköp, bank- och postärenden, städning, tvätt, 
ledsagning och promenad. 

 Personlig omvårdnad – avser hjälp med personlig hygien, toalettbesök, hjälp med av- 
och påklädning, hjälp i matsituationer, matlagning, hjälp upp ur säng och vid 
sänggående samt avlösning och social samvaro. 

 Avlösarservice enligt av nämnden fastställd organisation. (VON 2013-12-05, § 115) 
 HSL-insatser – avser delegerad hälso- och sjukvård, exempelvis provtagning, 

sårbehandling, läkemedelshantering, kateterbehandling och 
kompressionsbehandling.  

 HSL-insatser som bedömts av legitimerad personal som egenvård.  

Insatser i hemmet beviljas den som på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsätt-
ningar, eller av sociala skäl, behöver stöd i den dagliga livsföringen och för att kunna bo 
kvar i hemmet. Vid behovsbedömningen använder sig handläggarna av tidschabloner för 
respektive insats. Utifrån beställningen gör utföraren en besöksplan utifrån brukarens 
individuella behov. 

Insatser i hemmet ska ge brukaren möjlighet att leva ett självständigt liv och utnyttja sina 
resurser så långt som möjligt. Brukaren ska få den omsorg som behövs. Utföraren ska 
hjälpa brukaren med de olika service- och omsorgsuppgifter som blivit beviljade. I upp-
draget ingår också att vara behjälplig med externa kontakter (till exempel ringa färd-
tjänst och läkare) om brukaren behöver det. 

Personalen ska efter instruktion hjälpa den enskilde med så kallad egenvård utifrån 
aktuellt biståndsbeslut.  
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4.3.2 Tid för tjänsternas utförande 

Serviceinsatser utförs i brukarens hem mellan kl. 08.00 – 19.00 vardagar. Huvudregeln är 
att serviceinsatser ska utföras på vardagar men på grund av praktiska omständigheter 
kan utförande i undantagsfall bli aktuellt på veckoslut och helger.  

Omvårdnads- och HSL-insatser utförs mellan kl. 07.00 – 22.00 alla dagar i veckan i bruka-
rens hem. Vid vistelse i annan kommun utför vistelsekommunen de beviljade insatserna. 
Brukaren ska själv kontakta vistelsekommunen.  

Undantag om tid för utförandet kan förekomma efter överenskommelse mellan 
beställare och utförare. Till exempel vid extra vak som syftar till att öka tryggheten hos 
brukaren och anhöriga. Insatsen beslutas av ansvarig sjuksköterska och följer särskild 
rutin.  

4.3.3 Tjänster som inte ingår 

Natt- och larmpatrullverksamhet, matdistribution samt installation av nyckelfria lås och 
externa trygghetslarm ingår inte i uppdraget. 

4.3.4 Ickevalsalternativ 

Ickevalsalternativet är kommunens egen hemtjänst. Detta gäller för de brukare som av-
står från att välja utförare. 

4.3.5 Tilläggstjänster 

De externa utförarna har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Dessa tjänster utförs då på 
uppdrag av och på bekostnad av brukaren. Dessa tjänster ligger utanför valfrihets-
systemet. Beställaren har inget ansvar för dessa tjänster. Marknadsföringen av 
tilläggstjänster ska ske på ett respektfullt sätt och får inte uppfattas som påträngande av 
brukarna.  

4.3.6 Kapacitetsbegränsningar 

Anbudsgivaren kan inte begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat 
kapacitetstak. Det innebär att det inte går att tacka nej till nya brukare och om befintlig 
brukare får utökat behov ska utföraren utföra den utökade tid som beviljats.  

För befintliga utförare tas kapacitetstaket bort från och med den 1 januari 2024.  
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Sökande kan ange i ansökan om kapacitetstak önskas. Om utföraren inte har 
angett något kapacitetstak betyder det att utföraren ska ta emot och utföra 
samtliga biståndsbeslut hos de brukare som valt dem som utförare. 
Kapacitetstaket anges i det antal timmar per månad som utföraren som mest kan 
utföra. Ett angivet kapacitetstak kan höjas eller sänkas under pågående 
kontraktstid efter att utföraren har anmält detta till beställaren.  

Förändring av kapacitetstak träder i kraft första månadsskiftet 30 dagar efter 
anmälan inkommit till förvaltningen. När kapacitetstak har uppnåtts erbjuds inte 
längre brukare att välja utföraren vid biståndsbeslut. 

Utförare äger inte rätt att, med hänvisning till kapacitetstaket, säga nej vid 
biståndsbeslut som innebär utökning av tid hos en befintlig brukare. Utföraren är, 
oavsett kapacitetstak, skyldig att ta emot utökning av insatser hos en brukare där 
man redan ansvarar för utförandet. 

Geografiskt område 

Vidare ska sökande ange om man vill etablera sin verksamhet i hela kommunen 
eller i visst geografiskt område. Följande geografiska områden finns att välja på.  

Distrikt 1 

Julita 

Valla inklusive Sköldinge  

Norr i Katrineholms tätort 

Öster i Katrineholms tätort 

Sibeliusgatan i Katrineholms tätort 

 

Distrikt 2 

Centrum i Katrineholms tätort 
Söder i Katrineholms tätort samt Forssjö och Strångsjö 

Nävertorp 

Björkvik 

Volymen på serviceinsatserna är cirka 20 procent av det totala antalet timmar. 

4.3.7 Kvalitetskrav på tjänsten 

I detta avsnitt redovisas den värdegrund och den vision samt verksamhetsidén som 
finns för äldreomsorgen i vår kommun samt de kvalitetskrav som finns på tjänsten. 
Kvalitetskraven utgår från de mål och åtaganden som finns i vård- och 
omsorgsnämndens aktuella övergripande plan med budget samt i SOSFS 2011: 9.  
Kvalitetskraven gäller alla utförare. 

Utförarna ska arbeta för att uppfylla de mål som finns angivna i aktuell Kommunplan 
och kommunens aktuella budgetdokument. 
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Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund 

Värdegrunden är ett styrdokument som utförarna och dess medarbetare ska känna till 
och tillämpa i sin verksamhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsidé 

Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att 
leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. 

Denna verksamhetsidé ska vara känd för utförarna och dess medarbetare samt 
tillämpas i verksamheten.  

Kontinuitet 

Utförarna ska eftersträva en bra personalkontinuitet hos brukarna med så få personal 
som möjligt för att nå bästa möjliga insatser. Insatserna ska ges vid tidpunkter som 
passar både brukarna och verksamheter.  

Genomförande av insatser 

Den enskilde brukaren ska ha stort inflytande över när och hur insatserna ska genom-
föras.   

4.3.8 Framtida förändringar 

Framtida förändringar kan komma att påverka innehållet i och utformningen av val-
frihetssystemet. 

Skulle en försäljning av en extern utförares verksamhet bli aktuell måste tidpunkten för 
en överlåtelse synkroniseras med att brukarna får fortsatt stöd av annan vald utförare. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.3. uppfylls. 

4.4 Beslut om bistånd 
4.4.1 Myndighetsbeslut 

Den enskilde eller den enskildes företrädare ansöker om stöd hos vård- och omsorgs-
förvaltningens biståndshandläggare. När insats beviljas enligt socialtjänstlagen får per-
sonen välja bland de utförare som är godkända. 

4.4.2 Presentation av utförare 

Informationen om fritt val i hemtjänsten ska vara saklig, relevant och jämförbar. För att 
kunna tillhandahålla ett sådant material till brukarna ska utförarna presentera sig på en 
särskild blankett. Katrineholms kommun publicerar information om godkända utförare i 
ett särskilt informationsmaterial. Informationsmaterialet publiceras både som trycksak 
och på webben, www.katrineholm.se. På beställarens webbplats publiceras även länkar 
till utförare som har egna webbplatser. Brukarna ska ha möjlighet att kontakta utförarna 
för att få ytterligare information. 
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Beställaren ansvarar för att brukarna får information om valmöjligheterna inom hem-
tjänsten. Beställarens biståndshandläggare informerar brukarna om vilka utförare som 
är godkända och delar ut det tryckta informationsmaterialet. Materialet innehåller all-
män information om hemtjänst samt information om de godkända utförarna. Bistånds-
handläggarna delar enbart ut det underlag som vård- och omsorgsförvaltningen till-
handahåller. Utförarna har möjlighet att revidera informationsmaterialet vid omtryck. 
Beställaren meddelar utförarna när det är dags för omtryck. 

Utföraren ska informera brukaren om praktiska frågor kring biståndsbeslut och om 
verksamheten samt hur de får kontakt med en biståndshandläggare. Utföraren ska tyd-
ligt informera brukaren om att tilläggstjänsterna inte är obligatoriska och att tilläggs-
tjänsterna inte ingår i biståndsbeslutet. 

Utföraren ansvarar för att informationen om verksamheten som lämnas till beställaren 
är saklig, korrekt och aktuell. Språket ska vara enkelt och vårdat. Utföraren ska senast i 
samband med kontraktsskrivningen lämna information om verksamheten i enlighet med 
de rutiner som beställaren bestämt.  

Av informationen ska det framgå hur brukarna kan få kontakt med utförarna för att få 
ytterligare information. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.4. uppfylls. 

4.5 Regler vid beställning av uppdrag 
Vid beställning av uppdrag gäller nedanstående krav. 

4.5.1 Beställning av uppdrag 

Efter beslut om bistånd sänder handläggaren en beställning till den utförare som 
brukaren har valt. 

Av beställningen framgår vilken insats som ska utföras samt syftet och/eller målet med 
insatsen. 

För de företag som utför omvårdnadsinsatser kommer beställningen via det verksam-
hetssystem som omvårdnadsutföraren är uppkopplad mot och där räknas insatserna 
schablonmässigt om till det antal timmar som beräknas behövas för att utföra beställda 
insatser. 

För de företag som enbart utför serviceinsatser lämnas beställningen som ett uppdrag i 
pappersformat. 

4.5.2 Påbörjande av insats 

Utföraren ska snarast eller senast inom ett dygn bekräfta att beställningen mottagits. 

Utföraren ska kunna påbörja insatsen inom ett dygn. I akuta ärenden ska utföraren 
kunna ta emot och påbörja en insats redan samma dag som beställningen görs. 
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Om utföraren ej klarar detta och kommunen får betalningsansvar kommer denna kost-
nad att påföras utföraren. 

4.5.3 Skyldighet att ta uppdrag 

Utföraren är skyldig ta emot alla brukare som väljer utföraren. Utföraren får inte tacka 
nej till nya brukare. Detsamma gäller redan befintliga brukare som får utökat behov. Ut-
föraren är skyldig att utföra insatserna på de tider som anges under punkt 4.3.2. Detta 
gäller dock ej utförare som enbart utför service och vars brukare får ett behov av om-
vårdnadsinsatser. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.5. uppfylls. 

4.6 Regler vid avvikelser från beviljade insatser 
Utföraren måste beakta och följa nedanstående regler och rutiner vid olika typer av 
avvikelser om beviljade insatser ej utförs eller vid förändrade behov. 

4.6.1 Akuta situationer 

Om brukaren får ett akut utökat behov av insatser ska utföraren genomföra den insats 
som behövs. Senast nästkommande vardag ska utföraren meddela detta till brukarens 
handläggare så att denne kan ta ställning till eventuellt behov av ett nytt biståndsbeslut. 

4.6.2 Varaktig förändring av hjälpbehovet 

Inträffar varaktiga förändringar i brukarens hjälpbehov ska utföraren underrätta hand-
läggaren om detta så att en omprövning kan ske av hjälpbehovet. 

4.6.3 Tillfällig avbeställning av hjälpinsats 

En tillfällig avbokning eller ombokning av insats ska göras till utföraren minst två dagar i 
förväg. 

Om brukaren gör sin avbeställning i tid har utföraren inte rätt till ersättning för de dagar 
brukaren är borta eller för enstaka insatser som ej kan utföras. Är brukaren borta på 
grund av insatsen korttidsvistelse eller har flyttat till särskilt boende har utföraren inte 
rätt till ersättning. Detta gäller från och med första dagen.  

I de fall brukaren inte har avbokat tiden, eller är akut på läkarbesök/sjukvård, så utgår 
lägre ersättning för bokad tid enligt bilaga 2. Alla insatser som inte utförts ska alltid 
dokumenteras i brukarens genomförandejournal och om brukare säger ifrån insatsen 
vid flera tillfällen ska detta meddelas biståndshandläggaren. 

4.6.4 Byte av utförare 

Brukaren har när som helst rätt att byta utförare. Anmälan om byte sker till brukarens 
handläggare. Brukaren garanteras att få byta utförare inom 14 dagar. Om det är möjligt 
ska handläggaren vara brukaren behjälplig att snarast få till stånd ett byte. 
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Vid byte av utförare ska utföraren samverka med beställaren och ny utförare. Utföraren 
ska underlätta brukarens byte och säkerställa att god kvalitet och säkerhet bibehålls i 
samband med bytet. Utföraren ska ansvara för att byte till ny utförare sker med minsta 
möjliga negativa påverkan hos brukaren och andra berörda.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.6. uppfylls. 

4.7 Uppföljning 
Beställaren har det yttersta ansvaret för att brukarna får de insatser de har rätt till och 
att insatserna är av god kvalitet. För att garantera god kvalitet för brukarna och för att 
garantera medborgarnas insyn i av beställaren finansierad verksamhet förbehåller 
beställaren sig rätten att göra uppföljningar av utförarens verksamhet genom bland 
annat anmälda och oanmälda verksamhetsbesök, enkäter och intervjuer hos såväl 
brukare som personal och ansvariga hos beställaren. 

4.7.1 Uppföljning av avtalet 

Under avtalstiden genomför beställaren kontroll av registreringsbevis, skatter samt 
stickprov av verksamheten för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden 
gentemot beställaren.  Eventuella merkostnader för utföraren i samband med kontroller 
står utföraren själv för. 

Följande punkter kommer att följas upp förutom tidigare angivna kvalitetskrav (punkt 
4.3.7): 

 Trygghet och säkerhet för brukaren 
 Samverkan och samarbete  
 Efterlevnad av styrdokument 
 Dokumentation 
 Systematiskt kvalitetsarbete 

Utföraren och beställaren ska vidare informera varandra om förändringar som är av vikt 
för fullgörande av uppdraget. 

4.7.2 Uppföljning av verksamheten 

Godkänd utförare förbinder sig att underlätta för beställarens uppföljning genom att 
lämna tillträde till verksamheten. Beställaren kommer kontinuerligt att följa upp kvalitén 
i utförarens verksamhet genom att begära tillgång och insyn till utförarens resultat från 
genomförda egenkontroller och det löpande systematiskt kvalitetsarbete. Utförararen är 
även skyldig till att medverka i den årliga enhets- och brukarundersökningen. 

Utföraren ska senast sista april aktuellt verksamhetsår lämna in en verksamhetsplan 
som beskriver verksamhetens planering för att nå aktuella politiska och verksamhets-
mässiga mål och uppsatta krav. 
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Utföraren ska senast sista april aktuellt verksamhetsår lämna in en verksamhetsplan 
som beskriver verksamhetens planering för att nå aktuella politiska och verksamhets-
mässiga mål och uppsatta krav. 

Senast den 31 december innevarande år ska utföraren lämna in en verksamhets-
berättelse som visar genomförda aktiviteter, måluppfyllelse, aktuell personalbemanning 
och andel utbildad omvårdnadspersonal. 

Utföraren ska vid samma tidpunkt lämna in underlag till kvalitetsberättelse och 
patientsäkerhetsberättelse som visar arbetet med kvalitet och patientsäkerhet under 
året samt planeringen för kommande år.  

Båda parter har en ömsesidig skyldighet att underrätta varandra vad som framkommit i 
respektive kvalitetsarbete. 

Utföraren ska också tillhandahålla relevanta dokument som rör verksamheten och som 
finansieras av beställaren. Utföraren är även skyldig att på begäran att lämna uppgifter 
till beställaren som rör upphandlad hemtjänst. 

4.7.3 Uppföljning och jämförelser 

Beställaren avser att på sikt publicera information om olika utförares resultat. Dessa 
jämförelser kan till exempel vara Socialstyrelsens årliga öppna jämförelser och även 
andra uppföljningar och jämförelser som görs på initiativ av beställaren och av utföraren 
själv. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.7 uppfylls. 

4.8 Dokumentation och förvaring av handlingar  
Utföraren ska ansluta sig till nämndens verksamhetssystem för omvårdnadsdokumenta-
tion, social dokumentation och avvikelserapportering. Dokumentation ska utföras enligt 
förvaltningens riktlinjer för dokumentation. 

Utförarens verksamhetsansvarig ansvarar för att rätt personal har behörighet och kun-
skaper i omvårdnads- och socialdokumentation och avvikelserapportering samt i 
informationsfrågor.  

Vård- och omsorgsförvaltningen står för utbildning i verksamhetssystem och informa-
tionsfrågor till utförarnas verksamhetsansvariga som i sin tur får utbilda sin personal. 

Avvikelserapportering enligt HSL/SoL ska göras i vård- och omsorgsförvaltningens 
avvikelsesystem enligt förvaltningens riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering. 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör riskbedömningar och registrerar fall, undernäring 
och trycksår i nationella registret Senior Alert. Utföraren ska ansvara för att berörd 
personal har behörighet och kunskap för registrering och riskbedömning i Senior Alert.  
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Utföraren får inte kopiera uppgifter i verksamhetssystemet till något annat register eller 
verksamhetssystem. Om utförarens verksamhet upphör återkallas utförarens behörig-
het till beställarens verksamhetssystem. 

Dokumentation i pappersform som är journalhandling ska gallras och bevaras utifrån 
gällande lagstiftning och förvaltningens riktlinjer. Verksamhetsansvarig ser till att låsbara 
(utrustade med kod) och brandsäkra dokumentskåp används och upprättar rutiner för 
arkivering till vård- och omsorgsförvaltningens mellanarkiv enligt förvaltningen rutiner 
för arkivering.  

4.8.1 Genomförandeplan 

Utföraren ska för brukare med omvårdnads- och serviceinsatser upprätta en genom-
förandeplan tillsammans med brukaren och/eller närstående. Genomförandeplanen ska 
med utgångspunkt i beviljade insatser beskriva brukarens behov utifrån IBIC/ICF1 samt 
hur behoven ska genomföras på ett brukar-/patientsäkert sätt. Varje brukare ska ha en 
utsedd fast kontaktpersonal omsorgskontakt inom den ordinarie personalgruppen.  

Genomförandeplan ska upprättas senast tre två veckor efter att uppdraget har påbörjats 
och kontinuerligt följas upp vid förändrat hälsotillstånd eller förändrade beslut om 
insatser eller minst var sjätte månad. Brukaren ska kunna byta kontaktpersonal 
omsorgskontakt. Utföraren upprättar rutiner för hur 
omsorgskontaktenkontaktmannaskapet ska fungera.  

Upprättande och uppdatering av genomförandeplaner ska ske på kringtid, det vill säga 
tid för förflyttning, dokumentation, arbetsplatsträffar och utbildning enligt bilaga 2. 

4.8.2 Överföring av dokumentation vid byte av utförare 

När brukaren byter utförare ska dokumentationen överföras till den nya utföraren under 
förutsättning att brukaren skriftligt har samtyckt till detta. 

4.8.3 Allmänna Dataskyddsförordningen 

Utföraren ska beakta och följa reglerna i Dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679). 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.8. uppfylls. 

4.9 IT-system och IT-säkerhet 
Tillsammans med utföraren åtar sig vård- och omsorgsförvaltningen att säkerställa 
åtkomst till verksamhetssystem via säkert anslutnings och behörighetssystem. För säker 
åtkomst hänvisas till Informationssäkerhetspolicy.  

Utförarens datorer och operativsystem behöver ha stöd för VPN-typen ”L2TP/IPsec med 
delad nyckel” samt ha tillgång till Microsoft Fjärrskrivbord. Systemförvaltaren är 
behjälplig vid installation av nya datorer. 

 

1 Individens behov i centrum/ Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa 
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Utföraren ansvarar för att löpande hålla sina operativsystem uppdaterade. De 
operativsystem som används ska vara under gällande support från utvecklaren.  

Utföraren ansvarar för att ha ett aktuellt skydd mot virus och annan skadlig programvara 
installerat på aktuella datorer. Vid misstanke om virus eller annan skadlig programvara 
på en dator ska systemförvaltare kontaktas omgående. 

Systemförvaltaren ombesörjer att utförarens verksamhetsansvariga har behörighet och 
användar-id till aktuella system. Beställning av nya användare sker via e-tjänst av behörig 
beställare utsedd av utföraren. Beställaren behöver legitimera sig via Bank-ID. Utföraren 
ansvarar även för att avbeställa personal som slutat. 

Nya användare blir tilldelade slumpvis genererade lösenord men kan själva byta till ett 
personligt. Utförarens personal får under inga omständigheter lämna ifrån sig sitt 
lösenord. 

Katrineholm kommuns informationssystem är utrustade med behörighetskontroll-
system för att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt information. De 
behörigheter som utföraren blir tilldelad beror på den anställdes arbetsuppgifter.  

Det system för insatsregistrering samt nyckelfritt som finns ska också användas av 
utföraren. Utföraren köper telefoner av förvaltningen avsedda att användas vid insats-
registrering och nyckelfritt. Dessa telefoner är färdiginstallerade med den programvara 
som behövs för att använda systemen. 
Om utföraren förlorar en telefon ska systemförvaltare kontaktas omgående så att 
telefonen kan blockeras från tillgång till systemen. 

Utföraren ska anlita förvaltningens systemförvaltare för stöd beträffande användning. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.9 uppfylls. 

4.10 Allmänhetens rätt till insyn 
Enligt 3 kap. § 19 a kommunallagen har allmänheten rätt till insyn i den kommunala 
verksamheten och därmed också i utförarens verksamhet. Frågor till beställaren från 
allmänheten angående utförares verksamhet måste besvaras.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.10 uppfylls. 

4.11 Tolk 
Om behov finns av tolk får utföraren själv anlita och bekosta sådan. 

Utföraren kan kontakta den tolktjänst som beställaren anlitar och skrivit avtal med.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.11 uppfylls. 
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4.12 Samverkan kring brukaren  
Utföraren ska delta i samverkan mellan huvudmännen kring brukaren utifrån styr-
dokument för trygg och effektiv hemgång, säker läkemedelshantering samt samordnad 
individuell plan (SIP). Utföraren ska arbeta vårdpreventivt utifrån gällande styrdokument 
för hälso- och sjukvård vilket bland annat innebär aktivt deltagande i teamträffar med 
hälso- och sjukvårdspersonal samt biståndshandläggare för planering och uppföljning av 
omsorgen för brukarna. Om så är nödvändigt ska samarbete ske med närstående och 
legal företrädare utifrån brukarens behov och godkännande. Någon extra ekonomisk 
ersättning utgår ej för dessa samverkanssituationer utan ingår i den ersättning som 
utföraren erhåller. För att fullt ut kunna uppfylla kraven på samverkan med Regionen 
behöver utföraren ha tillgång till systemet Prator.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.12 uppfylls. 

4.13 Samverkan med beställarens larm- och nattpatruller 
Utföraren ska samverka med beställarens larm och nattpatruller för att ge en bra och 
trygg omvårdnad. Detta ska ske genom information och överlämnande av genom-
förandeplan.  
I genomförandeplanen ska brukaren samtycka till att information lämnas mellan 
utförare om det behövs. Genomförandeplanen måste undertecknas och samtycket 
gäller så länge brukaren inte återtar samtycket. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.13 uppfylls. 

4.14 System för nyckelfria lås och nyckelhantering 
Utföraren ska använda beställarens system för nyckelfria lås (”nyckelfritt”). Installation av 
dessa sköts av beställaren. Detta innebär också att beställaren ges rätt att dra ut loggar 
utifrån hur detta system loggar användarna. Utföraren kan kontakta systemansvarig för 
att få tillgång till loggar. 

I de fall som brukaren inte önskar nyckelfritt ska utföraren ha rutiner för hantering av 
brukarens nycklar. Det ska finnas rutiner för signering vid utlämning och återlämning av 
nycklar. Förlust av nycklar ska omedelbart redovisas för brukaren. Kostnader på grund 
av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal bekostas av utföraren. 
Tillverkning av nycklar för att utförare ska kunna utföra beviljade insatser bekostas av 
brukaren. 

Utföraren ska informera brukarna skriftligt om regler och rutiner för nyckelhantering. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.14 uppfylls. 
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4.15 Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård drivs av beställaren på primärvårdsnivå omfattande hembesök och 
hemsjukvård av vårdpersonal, sjuksköterskor, distriktssköterskor, dietist, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Utföraren ska för hälso- och 
sjukvårdsuppgifter se till att vårdpersonal har reell kompetens för att delegering av 
dessa uppgifter är möjlig att göra. Utföraren ska ha god kännedom om avtalet om 
kommunaliserad hemsjukvård och planera personcentrerad vård utifrån 
samverkansavtalet med Region Sörmland.  

Hälso- och sjukvård kan bedömas av legitimerad personal som egenvård och brukaren 
har eget ansvar för vården men får hjälp med handräckning. Hälso- och sjukvården 
övergår då till att bli en beviljad insats enligt SoL, som brukaren ansöker om. Utföraren 
ska ha god kännedom om gemensamma styrdokument för egenvård i Sörmlands 
kommuner och Region och planera utifrån överenskommelsen. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.15 uppfylls. 

4.16 God hygienisk standard Hygienrutiner 
Utföraren ska bedriva omsorg och vårda samt hälso- och sjukvård som är av god 
hygienisk standard (HSL 2017:301982:763). Utföraren ska upprätta hygienrutiner enligt 
SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. 
Utföraren ska följa de styrdokument kring hygien som upprättats av vård- och 
omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun har tillsammans med Sörmlands övriga 
kommuner avtal en gemensam hygiensjuksköterska som är arbetsplacerad på med 
Vårdhygien, Region Sörmland.  

Utföraren ska ansvara för att personalen har nödvändig utbildning i basala 
hygienrutiner,personlig skyddsutrustning och att fortbildning genomförs regelbundet 
utifrån befintligt behov i verksamheten. Personalen ska även ha kompetens kring 
smittskydd som tillämpas vid misstanke om   smitta, smitta samt smittspridning. I 
verksamheten ska finnas utsedda hygienombud i tillräcklig omfattning för 
verksamheten.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.16 uppfylls. 

4.17 Förbrukningsmaterial och arbetskläder 
Utföraren ska tillhandahålla, underhålla och bekosta material och förbrukningsartiklar 
som behövs för god patientsäkerhet och säker arbetsmiljö. Utföraren ska tillhandahålla 
arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial, emballage för farligt avfall samt personlig 
skyddsutrustning till personalen enligt beställarens styrande dokument.   

4.18 Vak 
Vak eller liknande extra insatser beslutas av sjuksköterska i samband med till exempel 
vård i livets slutskede. Beslutet tas i samråd mellan enhetschef och sjuksköterska, men 
registreras av legitimerad personal i verksamhetssystemet. Ersättning ges för utförd tid.  
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4.19 Rehabilitering och habilitering 
Ansvaret för patient brukare i ordinärt boende delas av region och kommun. 
Huvudprincipen är att öppenvårdsbesök ska utföras på mottagning. Hembesök ska 
endast erbjudas de personer som inte själva eller med hjälp av andra kan ta sig till 
öppenvårdsmottagning på vårdcentralen, den så kallade tröskelprincipen.  

Behovet av insats och rimligheten att ta sig till mottagningen avgör om insatsen ska 
utföras i hemmet (av beställaren) eller på mottagningen (regionen). 

Utföraren ska samverka med beställarens rehabiliteringspersonal för att ge en god vård 
gällande bra rehabilitering/habilitering till patientenbrukaren. Detta ska ske genom 
informationsutbyte på gemensamma träffar som handledningstid, vårdplaneringar, 
samordnad individuell plan (SIP) och teamträffar. Beställarens legitimerade personal 
rehabiliteringspersonal ska kunna delegera arbetsuppgifter på ett patientsäkert 
sättrehabiliterande uppgifter till utföraren. Det åligger utföraren att ha ett 
hälsofrämjande, förebyggande, habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt i 
arbetet hos patientenbrukarna.  

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.19 uppfylls. 

4.20 Medicinsktekniska hjälpmedel 
Legitimerad personal Rehabiliteringspersonal anställd av antingen region eller kommun 
ansvarar för att förskriva och ordinera de hjälpmedel som brukaren behöver (beroende 
på om brukaren kan ta sig till vårdcentral eller inte). 

Utföraren har ett ansvar för att personal har tillräckliga kunskaper om medicinsktekniska 
hjälpmedel som patientenbrukaren  behöver samt att personalen har baskunskaper och 
får kompetensutveckling i medicinsktekniska produkter, ergonomi och 
förflyttningsteknik. 

4.21 Apoteksgranskning 
Varje år utför vårdgivaren extern, lagstadgad apoteksgranskning. Utföraren är skyldig att 
ta fram de uppgifter som granskaren eftersöker, delta på utsedd tid samt utföra de 
förbättringsåtgärder som framkommer av granskningen. Samverkan ska ske med 
ansvarig utsedd legitimerad sjuksköterska. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.21 uppfylls. 

4.22 Krav på utföraren beträffande personal 
I detta avsnitt beskrivs de krav som ställs på utförarens personal. Krav på personalens 
kompetens och erfarenhet beskrivs under avsnitt 3.5.3 
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4.22.1 Arbetsgivaransvar 

Utföraren har arbetsgivar- och driftsansvar och är ansvarig för att: 

 Gällande svensk rätt och tillämplig EG-rätt ska följas. 
 Utföraren ska följa för branschen gällande kollektivavtalsvillkor, exempelvis 

avseende pensioner och försäkringar. 
 Omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha 

begått brott riktade mot enskilda personer inom verksamheten. 
 Personalen är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. 
 Personalen är informerad om innehållet i det kontrakt som utföraren ingått med 

Beställaren. 
 Att arbetsmiljön håller en nivå i enlighet med arbetsmiljölagen. 
 Förebygga att skador inträffar som kan drabba personal, brukare och närstående. 
 Tillhandahålla krishantering och liknande insatser för personal. 
 Normen för anställning är heltid och önskad sysselsättningsgrad erbjuds i största 

möjliga mån. 

4.22.2 Identifikation 

Utförarens personal är skyldig att bära en synlig och giltig fotolegitimation vid uppdrag 
för Katrineholms kommun. 

4.22.3 Säkerhet 

Utföraren ansvarar för att personal som utför uppdrag hos den enskilde brukaren inte 
är påverkade av alkohol och/eller droger. 

4.22.4 God man/Förvaltare 

Verksamhetsansvarig och personal hos utföraren får inte åta sig att vara god 
man/förvaltare för brukare som utföraren har uppdrag hos. Behov av god 
man/förvaltare för brukaren ska anmälas till överförmyndare. 

4.22.5 Tystnadsplikt och sekretess 

Utföraren är skyldig att tillse att all personal inom verksamheten känner till och följer 
reglerna om tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen 15 kap 1 §. 

4.22.6 Meddelarfrihet 

Anställdas yttrande- och meddelarrätt samt det efterforskningsförbud som åligger 
arbetsgivaren gäller även utföraren och dess personal.  

4.22.7 Utbyte av personal 

Utföraren är skyldig att byta ut personal som enligt beställaren inte fullgör uppdraget på 
ett för beställaren godtagbart sätt eller agerat så att förtroendet rubbats. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.22 uppfylls. 
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4.23 Övriga förutsättningar för uppdraget 
Nedan redovisas övriga förutsättningar för uppdraget. 

4.23.1 Lokaler och inventarier 

Lokaler och inventarier tillhör utförarens ansvar. Utföraren ska även stå för annan ut-
rustning som är nödvändig för uppdragets genomförande. I den ekonomiska ersätt-
ningen finns inlagt sådana kostnadsposter. 

4.23.2 Synpunktshantering 

Det finns en synpunktshantering inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. 
Rutinerna för denna synpunktshantering ska tillämpas av utförarna. 

Brukaren ska informeras om rätten att framföra synpunkter/klagomål på verksamheten. 
Om brukaren inte själv framför synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen så är ut-
förarens personal skyldig att till vård- och omsorgsförvaltningen vidarebefordra sådan 
information. När vidarebefordran sker ska utföraren bifoga vidtagna åtgärder med an-
ledning av inkomna klagomål. 

4.23.3 Avvikelsehantering, missförhållanden och vårdskador   

Utföraren har skyldighet att följa riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering som finns i 
vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Utföraren ska använda sig 
av det IT-system vård- och omsorgsförvaltningen anvisar för avvikelsehantering. 
Allvarliga avvikelser eller identifierade risker avseende delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser ska omgående överrapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Utföraren ska se till att all personal är väl förtrogna med och känner till innebörden och 
skyldigheten att rapportera avvikelser, identifierade risker gällande hälso- och 
sjukvårdsinsats samt brister och risker avseende missförhållanden enligt lex Sarah. 
Utföraren har skyldighet att rapportera, utreda, avhjälpa eller undanröja samt i vissa fall 
anmäla risk för missförhållande samt missförhållande i omsorgen om äldre och per-
soner med funktionsnedsättning. Utföraren ska följa gällande lagar, föreskrifter och all-
männa råd. Utföraren ska ha egna rutiner för hantering av lex Sarah.  

Utföraren ska informera nämnden om när en rapport om missförhållande inkommit. 
Kopia av rapport, utredning inklusive åtgärdsplan samt ställningstagande och eventuell 
anmälan till IVO ska skickas till vård- och omsorgsnämnden.  

4.23.4 Kris och beredskap 

Utföraren ska delta i beställarens krisplanering för åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser eller höjd beredskap. Utföraren ska därmed acceptera att planeringen kan 
omfatta lokaler, personal och övriga för verksamheten väsentliga förhållanden. 
Utföraren är därmed skyldig att meddela beställaren vid betydande förändringar i 
organisationen. Utföraren ska vidare vara beställaren behjälplig i krissituationer, utifrån 
den situation som uppkommer och det behov som uppstår. 

129

129



  
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 30 (32) 

 
  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Dnr VON/2022:13-711 

 

4.23.5 Marknadsföring 

Utföraren ska marknadsföra sitt företag utifrån god marknadsföringssed. God mark-
nadsföringssed är normer som skyddar konsumenter och näringsidkare vid marknads-
föring av produkter. God marknadsföring innefattar både rättsliga och utomrättsliga 
regler. Marknadsföringen (SFS 2008:486) gentemot brukarna i Katrineholm ska vara ut-
formad så att den enskilde inte uppfattar den som påträngande och som i övrigt är etiskt 
försvarbart. Regler för hur marknadsföring får ske regleras i marknadsföringslagen. 
Utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun ska följa gällande lagstiftning. 

Följande marknadsföringsmetoder är inte tillåtna mot brukarna: 

 Utföraren får inte ägna sig åt direkt riktad marknadsföring till enskilda brukare 
genom till exempel oanmälda besök eller telefonpåringning.  

 Utförare får inte erbjuda så kallade lockvaror, extra erbjudande eller förmåner i 
samband med nyval eller eventuella byten av utförare så länge utföraren har 
uppdrag hos Katrineholms kommun. Förmåner inkluderar kontantbetalningar och 
rabatter. 

 Marknadsföringen av tilläggstjänster ska ske på ett respektfullt sätt och får inte 
uppfattas som påträngande av brukarna.  

 Utföraren som inte följer god marknadsföringssed kan komma att nekas fortsatt upp-
drag hos beställaren. 

4.23.6 Utdrag ur register 

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att tillhandahålla registerutdrag eftersom 
det strider mot GDPR. 

Sökande ska i ansökningsformuläret bekräfta att kraven enligt 4.23 uppfylls. 
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5. Ekonomi 
5.1 Ersättningssystem 
Nedan följer en beskrivning av hur ersättningssystemet är uppbyggt. 

5.1.1 Pris 

Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och 
från och med den dag verkställigheten påbörjades. Om utföraren utför både service- och 
omvårdnadsinsatser utgår som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. 
Ersättning utgår maximalt för tid upp till totalt beställd tid. Aktuella ersättningsbelopp 
per timme framgår av bilaga 2. 

Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. 
Ersättningen ska täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt 
till förflyttning, planering, dokumentation, samverkan med andra aktörer och perso-
nalens kompetensutveckling. Även ersättning för transporter, lokaler och övriga kost-
nader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid för hälso- och sjukvård 
och handledningstid utgår enligt bilaga 2. Samma ersättning utgår till beställarens 
egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation. 
Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och IT-
system, stöd av sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel 
(inklusive arbetstekniska hjälpmedel). 

5.1.2 Moms 

Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både 
omvårdnadstjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av 
timpriset för dessa utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.  

I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället moms-
pliktig. I dessa fall ska utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet. 

5.1.3 Prisjustering 

Ersättningen per timme prövas vid behov från beställaren med hänsyn tagen till föränd-
ringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader, samt eventu-
ella förändringar i resursfördelningen på grund av politiska beslut.  

5.2 Fakturering 
Se skrivning i avtal. 

5.3 Brukarens avgift 
Brukaren betalar till beställaren en avgift utifrån en fastställd taxa. 

131

131



  
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 32 (32) 

 
  

Vård- och omsorgsförvaltningen  Dnr VON/2022:13-711 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Ansökningsformulär 
Bilaga 2: Aktuella ersättningsbelopp 
Bilaga 3: Karta med definition vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd.
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Förslag till revidering av 
Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem - 
hemtjänst 
 
Skickas till: 
Katrineholms kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
641 80 Katrineholm 

Fyll i samtliga uppgifter 
OBS: Originalet ska vara på papper och underskrivet av behörig person/företrädare. 

1. Ansökan 

Företagets/utförarens namn Organisationsnummer 

            

Adress Postadress 

            

E-postadress Telefonnummer: 

            

Bankgironummer Plusgironummer Webbplats 

                  

Kontaktperson för ansökan och kontraktsskrivning 

Namn Telefonnummer 

            

2. Ansökan avser 

Markera ett av nedanstående två alternativ genom att sätta ett kryss ”i respektive ruta” ta bort?  
Vi ansöker om att utföra: 

 Serviceinsatser 
 

 Serviceinsatser, personlig omvårdnad, HSL-tjänster 
 
Geografiskt distrikt 
Ange om ansökan avser hela kommunen eller ett/flera distrikt (se punkt 4.3.6 i förfrågningsunderlag) 
  

  Hela kommunen 
 

  Distrikt 1 
 

  Distrikt 2 
 
Kapacitetstak          Ja             Nej 
 
Om ja, ange antal timmar:              timmar/månad 
 

Bilaga 1 till Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem för 
brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst133
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Eventuell kommentar: 
      

3. Underlag för kvalificering – krav på utföraren 

Vi accepterar och uppfyller angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt nedanstående 
punkter och bifogar efterfrågade uppgifter. 
Intyg och bevis – avsnitt 3.2 Ja 

 
Nej 

 
Följande nummer ska 
anges på respektive 
bilaga 

Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande 
– avsnitt 3.2.1 

      1 

F-skattesedel– avsnitt 3.2.2   2 

Sanningsförsäkran – avsnitt 3.2.3: 
Undertecknad som behörig företrädare intygar genom 
min underskrift under punkt 6 att det företag/utförare 
som anges på sidan 1 i detta dokument och/eller dess 
företrädare 
 Inte är i konkurs eller likvidation eller annat 

liknande förfarande eller tills vidare inställt sina 
betalningar eller är underkastad näringsförbud 

 Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångs-
likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande 
förfarande 

 Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen 
enligt lagakraftvunnen dom 

 Inte gjort sig skyldig till allvarliga fel i 
yrkesutövningen 

 Har fullgjort sina åligganden avseende 
socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet 
eller annan stat inom EES-området 

  ----- 

Kopia på försäkringsbrev – avsnitt 3.2.5       3 

Kopia på tillstånd IVO – 3.2.6       4 

Företagsupplysning – avsnitt 3.3 Ja Nej Följande nummer ska 
anges på respektive 
bilaga 

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens 
huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll 

  5 

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens 
ägarstruktur och organisation 

  6 

I bilaga finns beskrivet företagets/utförarens affärsidé 
och verksamhetsprofil 

  7 

I bilaga finns angivet antal år i branschen, antal 
anställda samt företagets/utförarens kontaktperson 

  8 

I bilaga finns angivit två referenser som kan styrka att 
företaget/utföraren besitter kompetens, skicklighet 
och förmåga för det sökta uppdraget 

  9 
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Ekonomisk kapacitet – avsnitt 3.3.1 
Krav på att ekonomisk stabilitet uppfylls 

Ja 
 

Nej 
 

Följande nummer ska 
anges på respektive 
bilaga 

Senaste årsredovisningen bifogas   10 

I bilaga finns för nystartat företag eller företag under 
bildande redovisning av ekonomisk stabil kapacitet i 
enlighet med förfrågningsunderlaget 

  11 

Kännedom om lagstiftning och mål för 
verksamheten – avsnitt 3.4 

Ja 
 

Nej 
 

 

Krav på kännedom om lagstiftning och mål för 
verksamheten 

   

Yrkesmässig kapacitet – avsnitt 3.5 
 

Ja 
 

Nej 
 

Följande nummer ska 
anges på respektive 
bilaga 

Krav på att yrkesmässig kapacitet uppfylls – avsnitt 3.5   --- 

I bilaga ska beskrivas verksamhetsansvarigs och 
personalens kompetens och erfarenheter enligt avsnitt 
3.5.1 och 3.5.3 

  12 

I bilaga bifogas vidimerad meritförteckning för 
verksamhetsansvarig – avsnitt 3.5.1 

  13 

Kraven på att verksamhetschefens tillgänglighet 
uppfylls – avsnitt 3.5.2 

  --- 

Övriga krav – avsnitt 3.6 och 3.7 Ja 
 

Nej 
 

Följande nummer ska 
anges på respektive 
bilaga 

Krav på att kvalitetssystem i enlighet med 
förfrågningsunderlaget uppfylls – avsnitt 3.6 

  --- 

I bilaga beskrivs hur utföraren arbetar med 
kvalitetssystem – avsnitt 3.6 

  14 

Krav på att miljöfrågorna integreras i det dagliga 
arbetet – avsnitt 3.7 

  -- 

I bilaga beskrivs utförarens miljöprogram – avsnitt 3.7   15 

4. Kravspecifikation  Ja Nej 

Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt avsnitt 
4.3 – 4.23 och ansvarar för att de uppfylls. 

  

5. Ekonomi 
Vi accepterar angivna krav och villkor i förfrågningsunderlaget enligt 
nedanstående avsnitt.  

Ja Nej 

Pris – avsnitt 5.1.1    

Moms – avsnitt 5.1.2    

Prisjustering – avsnitt 5.1.3    

Fakturering – avsnitt 5.2   

Brukarens avgift – avsnitt 5.3   

Kontrakt – avsnitt 5.4   
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6. Underskrift 
Med nedanstående underskrift intygas att uppgifterna i ovanstående dokument är aktuella, 
sanningsenliga och korrekta 
För företag Ort och datum 

            

Underskrift av behörig företrädare Namnförtydligande 

       

Befattning  
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Förslag till revidering av 

Aktuella ersättningsbelopp 
Bilaga 2 till ”Förfrågningsunderlag, Valfrihetssystem för brukare  
enligt lagen om valfrihet, Hemtjänst” 
Gäller från 2023-01-01 

Dnr VON/2022:13-2.6.1 

Fastställt av vård- och omsorgsnämnden: 2010-09-23, § 108 
 
Reviderat av vård- och omsorgsnämnden: 
2013-06-13, § 57 (att gälla från 2014-01-01) 
2013-12-05, § 115 och § 117, 2014-01-30, § 10 (att gälla från 2014-01-01) 
2015-06-04, § 74 (att gälla från 2015-07-01) 
2017-01-26, § 11 (att gälla från 2017-02-01) 
2018-01-25, § 9 (att gälla från 2018-01-01) 
2018-06-07, § 57 (att gälla från 2018-07-01) 
2018-12-06, § 113 (att gälla från 2019-01-01) 
2020-08-27 § 47 (att gälla från 2021-01-01) 
2021-01-28, § 13 (att gälla från 2021-01-01) 
2022-02-24, § 15 (att gälla från 2022-01-01) 
2023-02-23, § X (att gälla från 2023-01-01)  

Bilaga 2 till Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem 
för brukare enligt lagen om valfrihet, hemtjänst
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Ekonomi 
Timersättning 

Ersättning utgår i efterskott för utförd tid i enlighet med beställning från beställaren och från och med 
den dag verkställigheten påbörjades. Om utföraren utför både service- och omvårdnadsinsatser utgår 
som ersättning beloppet för omvårdnad för samtliga timmar. Ersättning utgår maximalt för tid upp till 
totalt beställd tid. 
  
I ersättningen ingår personalkostnad per timme, ersättning för sjuk- och semestervikarier, ersättning 
för övriga kostnader, administrativa kostnader och kringtid (tid för förflyttning, dokumentation, 
arbetsplatsträffar och utbildning). 
 
Ersättningen utgår med följande belopp till externa och interna utförare: 
 

  Extern utförare Intern utförare 

Serviceinsatser Servicehus* 372 383 kronor/timme 329 348 kronor/timme 

Serviceinsatser Tätort 455 468 kronor/timme 429 453 kronor/timme 

Serviceinsatser Landsbygd 550 564 kronor/timme 522 554 kronor/timme 

    

Personlig omvårdnad Servicehus* 385 396 kronor/timme 344 364 kronor/timme 

Personlig omvårdnad Tätort 472 485 kronor/timme 448 473 kronor/timme 

Personlig omvårdnad Landsbygd 573 588 kronor/timme 535 568 kronor/timme 

 
* Från och med den 1 april 2019 ingår inte servicehus längre som valbart alternativ i förfrågnings-
underlaget enligt LOV. Utförare som per detta datum har brukare på servicehus, behåller dessa så 
länge brukaren själv önskar. En brukare kan dock alltid byta till kommunen som utförare, men inte till 
annan extern utförare. 
 
För kommunens anställda används ett högre PO-tillägg (40,1544,53 % istället för 38,46 %) för att 
finansiera kommande pensionsavsättningar.   
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Övriga ersättningar 
Rapporteringstid för hälso- och sjukvårdsinsatser 15 minuter tre vardagar i veckan per medarbetare 
ersätts med 63 kronor per mottagande person och tillfälle. 
Bomtid, ersätts enligt den insats som är beställd med 250 kr per timme. 
Handledning avser 30 minuter ersätts med 125 kronor per person och tillfälle. 
Dubbelbemanning, ersätts enligt insats. 
 
Med servicehus* avses: 
 Igelkottens serviceboende i Katrineholm (husen 1-3) 
 Panterns serviceboende i Katrineholm  
 
Katrineholms tätort: 
 Öster 
 Centrum   
 Norr 
 Nävertorp 
 Söder 
 
Katrineholms landsbygd: 
 Bie 
 Björkvik 
 Forssjö 
 Sköldinge 
 Strångsjö 
 Valla 
 Julita/Äsköping 
 
Se karta för definition av vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygd (bilaga 3). 
 
Ersättningen utgår endast om upprättad genomförandeplan finns senast tre två veckor efter att 
uppdraget har påbörjats. För att ersättning ska utgå ska det finnas en aktuell genomförandeplan, den 
ska uppdateras vid förändringar eller minst en gång i halvåret.  
 
Den framräknade ersättningen baseras på personalkostnader och övriga kostnader. Ersättningen skall 
täcka den tid som tillbringas tillsammans med brukaren, tid som går åt till förflyttning, planering, 
dokumentation, samverkan med andra aktörer och personalens kompetensutveckling. Även ersättning 
för transporter, lokaler och övriga kostnader ingår. Ersättning för dubbelbemanning, rapporteringstid 
för hälso- och sjukvård och handledningstid utgår enligt Övriga ersättningar. Samma ersättning utgår till 
beställarens egenregi med undantag för administrativa overheadkostnader och momskompensation. 
Ingen ersättning utgår för fria nyttigheter som anslutning till verksamhets- och IT-system, stöd av 
sjuksköterskor eller rehabiliteringspersonal samt tekniska hjälpmedel (inklusive arbetstekniska 
hjälpmedel). 

Moms 
Tjänster som utförs inom hemtjänsten är momsfria om utföraren tillhandahåller både omvårdnads-
tjänster och servicetjänster eller bara omvårdnadstjänster. Vid beräkning av timpriset för dessa 
utförare har hänsyn tagits till att tjänsterna är momsfria.  
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I de fall som utföraren endast tillhandahåller servicetjänster blir tjänsten istället momspliktig. I dessa 
fall skall utförarna lägga på moms på det fastställda beloppet. 

Prisjustering 
Ersättning per timme prövas årligen med hänsyn tagen till förändringar i kostnadsläget avseende 
personalkostnader och övriga kostnader, samt eventuella förändringar i resursfördelningen på grund 
av politiska beslut.  

Fakturering 
Se skrivning i avtal.  
________________ 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Besöksadress: Upplandsgatan 2 

Postadress: Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm, 
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–16) 

www.katrineholm.se 
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-02-03 
Vår beteckning 

VON/2022:75 - 1.5.1 - 
Kvalitetsstyra 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningskontoret 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Aina Hollertz 
Handläggare telefon 

0150-572 60 
Handläggare e-post 

Aina.hollertz@katrineholm.se 

Uppföljning av program för privata utförare 2022 - vård- 
och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av privata utförare inom vård- och 
omsorgsförvaltningen för 2022 och sänder över den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare. 
Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. Fokus bör läggas på eventuella 
avvikelser inklusive vidtagna/planerade åtgärder. Varje nämnd ska senast den 1 april sända 
in sin uppföljning till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden införde 2011 fritt val av utförare enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst. Från och den 1 januari 2019 krävs också tillstånd 
hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst enligt 
socialtjänstlagen. Alla utförare är godkända av kommunen, samt har tillstånd att bedriva 
hemtjänst via IVO. Under början av 2022 hade vård- och omsorgsförvaltningen sex stycken 
externa utförare som bedrev hemtjänst. Den första april 2022 fick Alminia sitt tillstånd 
återkallat. Därmed hävdes avtalet med utföraren och avslutades den 16 maj 2022.  

Förfrågningsunderlag 
Enligt förfrågningsunderlaget som styr avtalet med utförarna inom LOV ska beställaren, 
dvs. Katrineholms kommun kontinuerligt följa upp kvalitén i utförarens verksamhet genom: 

 Tillsyn – ta del av (samtliga/stickprov) genomförandeplaner och därmed tillhörande 
journalanteckningar samt ta del av övrigt material som är relevant för uppföljning av 
verksamheten så som avvikelsehantering, riskanalyser med mera. Loggar kommer även 
att kontrolleras.  

 Brukarundersökningar – en gång per år; utföraren är skyldig att medverka. 

 Statistik – utföraren ska lämna följande underlag till respektive myndighet nedan, med 
kopia till beställaren: Statistikuppgifter till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Statistiska Centralbyrån (SCB).  

 Övrigt – utföraren är skyldig att på begäran att lämna uppgifter till beställaren som rör 
upphandlad hemtjänst. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-03 

Vår beteckning 

VON/2022:44 - 1.5.1 - 
Kvalitetsstyra 

 

Avtalsuppföljning 2022 
Utförare ska för brukare med omvårdnads- och serviceinsatser upprätta en 
genomförandeplan tillsammans med brukaren och/eller närstående. Kontroll av att 
utföraren har aktuella genomförandeplaner görs kontinuerligt varje månad. I de fall brister 
upptäcks utgår inte ersättning för den aktuella brukaren. Detta medför att brister åtgärdas 
direkt av utföraren. Även avvikelser kontrolleras löpande av förvaltningen.  

För att stärka arbetet med kvalitet och uppföljning tillsattes under 2022 en ny tjänst som 
kvalitetscontroller. Tjänsten innefattar ett samordnande ansvar för förfrågningsunderlag, 
avtalsfrågor och uppföljning enligt LOV. Kvalitetstillsyn fanns under 2022 med som ett 
kontrollmoment i internkontrollplan.  

Under 2022 genomfördes fördjupad tillsyn av tio utvalda verksamheter inom olika 
områden, bland annat tre privata och två kommunala utförare av hemtjänst. Vid tillsynen 
granskades bland annat genomförandeplaner och statistik för avvikelser. Enhetschef och 
personal intervjuades bland annat om kännedom om gällande rutiner. Vissa brister 
framkom vissa brister hos två utförare.  Verksamheterna ombads därför att inkomma med 
kompletterande uppgifter.  

Varje månad arbetar ekonomiassistent och ekonom aktivt med granskning av hemtjänstens 
fakturor. Det har under 2022 inte framkommit avvikelser gällande fakturerade timmar. Om 
det hade inträffat skulle kontakt omedelbart ha tagits med utförare. 

Under 2022 har förvaltningen arbetat med att tydliggöra kraven i förfrågningsunderlaget. 
Vid årets slut hölls en informationsträff om resultatet av årets verksamhetsuppföljningar.  

 

Anna-Lena Ramstedt  Aina Hollertz 
Förvaltningschef  Kvalitetscontroller 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (5) 

Datum 

2023-02-06 
Vår beteckning 

VON/2023:10 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Lars.Hernevid@katrineholm.se 

Arbetsmiljö - årssammanställning 2022 vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger sammanställningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. I praktiken sköts 
dock arbetsmiljöarbetet av tjänstepersoner utifrån delegation av fördelning av arbets-
miljöuppgifter.  

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs en årlig sammanställning till 
nämnden.  Sammanställningen skall innehålla statistik, analys och åtgärder utifrån 
sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt avvikelser från rutin systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har i stort genomfört alla delar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet under året. De brister som framkommit är att ett fåtal enheter inte 
genomfört skyddsrond i tid och att det finns medarbetare som saknar ergonomiutbildning. 
Adekvata åtgärder är genomförda eller planerade.  

Antalet arbetsskador och tillbud ligger på samma nivå som under 2021 men fortsatt lägre 
än åren 2018-2020. Minskningen över tid finns inom äldreomsorgens verksamheter. Det är 
inte möjligt att säga om minskningen beror på enbart färre arbetsskador och tillbud eller 
om det delvis kan bero på en underrapportering. Flera insatser för att säkerställa 
rapporteringen och hanteringen av arbetsskador och tillbud har gjorts under 2022. Chefer 
har fått genomgång av gällande rutiner och fått tillgång till utbildningsmaterial som kan 
användas tillsammans med sina medarbetare. 

Flera riktade åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet har pågått under året. 
De pågående åtgärderna har inneburit att rehabärenden startas upp i ett tidigare skede än 
tidigare. Arbetet med att snabbt starta och arbeta aktivt med rehabärenden behöver 
utvecklas ytterligare under 2022. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (5) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-06 

Vår beteckning 

VON/2023:10 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

 

Ärendets handlingar 
 Arbetsmiljö – årssammanställning 2022 vård- och omsorgsförvaltningen 

Redovisning 
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet görs en årlig sammanställning till 
nämnden.  Sammanställningen skall innehålla statistik, analys och åtgärder utifrån 
sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt avvikelser från rutin systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) ska bedrivas. Rutinerna bör ge besked om när, hur och av vem det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras samt vilka som ska medverka. Under året 
har rutinen för SAM inom vård- och omsorgsförvaltningen reviderats och samtliga chefer 
har fått en genomgång av densamma. Som ett stöd till cheferna har även ett årshjul tagits 
fram för att det skall vara lätt att få en överblick av arbetet.  

Som en del i rutinen går respektive chefsnivå årligen igenom en checklista för att säkerställa 
att alla delar av SAM uppfylls och är genomförda. Där avvikelser från rutin framkommer 
sätts åtgärder inför det kommande året.  

I samband med årets genomgång framkom att några enheter har medarbetare som saknar 
ergonomiutbildning. Under 2022 har en bred utbildningsinsats startats som fortsätter 
under hela 2023. 

Det framkom också att några enheter inte genomfört skyddsrond gällande den fysiska 
arbetsmiljön under året. De enheter som inte har genomfört den under året har meddelat 
att den genomförs tidigt under 2023. Frågan finns med i internkontrollplan för 2022 och 
föreslås kvarstå i internkontrollplan 2023. 

Sjukfrånvaro 

Nyckeltal Mät-
datum 

2022 Kvinnor 
2022 

Män 
2022 

2021 Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Sjukfrånvaro totalt (%) 
1/12-
30/11 10,1% 10,6% 8,1% 9,3% 9,7% 7,3% 

Sjukfrånvaro totalt, 
varav <15 dagar (%) 

1/12-
30/11 5,4% 5,6% 4,7% 4,6% 4,8% 4% 

Sjukfrånvaro totalt, 
varav 15-90 dagar (%) 

1/12-
30/11 1,6% 1,8% 0,7% 1,6% 1,7% 1,2% 

Sjukfrånvaro totalt, 
varav >90 dagar (%) 

1/12-
30/11 3,1% 3,2% 2,8% 3,1% 3,3% 2,2% 

Rehabärenden 
pågående, antal 

30/11 245 205 40 160   
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 Tjänsteskrivelse Sida 3 (5) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-06 

Vår beteckning 

VON/2023:10 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

 

Sjuktalen har, totalt sett, legat på en högre nivå än föregående år. Ökningen kan ses över 
alla åldersgrupper och för både män och kvinnor. Verksamheterna rapporterar främst hög 
andel korttidsfrånvaro med förkylningar och symptom på Covid -19. Nyckeltalen visar också 
att det är just korttidsfrånvaron som står för ökningen medan sjukskrivningar över 14 dagar 
ligger oförändrad. I den statistik SCB presenterat för de tre första kvartalen 2022 angående 
sjukfrånvarodagar under sjuklöneperioden så ses en ökning med 13,9% för kommunsektor 
som helhet i jämförelse med samma perioder 2021. Inom regionen som i större 
utsträckning representerar vårdsektorn är ökning nästintill det dubbla under samma 
tid.  Detta visar på att sjuktalen i landet och i synnerhet inom vården varit höga under 2022. 
SCB påtalar att Covid -19 fortsätter att påverka sjukfrånvarostatistiken även under detta år.  

Flera riktade åtgärder för att sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet har pågått under året 
och omnämns i årsredovisningen. De pågående åtgärderna har inneburit att rehabärenden 
startas upp i ett tidigare skede och det i sin tur är en förklaring till det ökade antalet 
pågående rehabärenden inom förvaltningen. Fördelningen i antal pågående rehabärenden 
mellan män och kvinnor speglar antalet anställda inom respektive målgrupp. Det 
förbättrade arbetet med rehabärenden förväntas på sikt bidra till lägre sjukfrånvaro. 

Arbetsskador och tillbud 

Arbetsskador är olycksfall under arbetstid och även på väg till eller från arbetet. Det kan 
också vara fysisk eller psykisk sjukdom som beror på arbetet. Samtliga arbetsskador ska 
rapporteras till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till Arbetsmiljöverket. Även allvar-
liga tillbud rapporteras till Arbetsmiljöverket. 

Tillbud är oönskade händelser som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycks-
fall. Rapporterade tillbud diskuteras på arbetsplatsträffar, där förebyggande åtgärder 
föreslås. 

Tabell 1: Arbetsskador och tillbud 

År Arbetsskador Tillbud Totalt antal 

2022 318 300 618 
2021 319 263 582 
2020 410 522 932 
2019 373 488 861 
2018 400 611 1011 
2017 232 345 577 

Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud har varierat de senaste åren. Antalet 
rapporterade tillbud år 2022 är något fler än året innan men avsevärt lägre än under 
perioden 2018-2020.  Under främst 2020 var antalet arbetsskador och tillbud högt till följd 
av Covid- 19.  
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 Tjänsteskrivelse Sida 4 (5) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-06 

Vår beteckning 

VON/2023:10 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

 

Fördelning per händelse 

Tabell 2. Arbetsskador 

Händelsetyp 2022 2021 

Skadad av person 91 96 
Fysisk överbelastning 35 49 
Psykisk överbelastning 12 13 
Den skadade föll 40 43 
Annan händelse 63 53 
Övriga 77 65 
Totalt 318 319 

Den vanligaste anledningen till arbetsskadeanmälan är precis som tidigare år skadad av en 
person. Antalet har sjunkit kraftigt sedan år 2018 då 171 fall rapporterades. Rapporteringen 
gäller både avsiktlig och oavsiktlig fysisk skada. Kategorin fysisk överbelastning fortsätter att 
minska.  

Av de rapporterade arbetsskadorna år 2022 ledde 39 till frånvaro från arbetet. Året innan 
var antalet 37 och år 2020 var det 46 stycken. Kategorin annan händelse har ökat något. En 
genomgång av dessa tyder på att flera händelser borde ha kategoriserats annorlunda.  

Tabell 3. Tillbud 

Händelsetyp 2022 2021 

Annat tillbud 79 62 
Hot och våld 69 77 
Belastningstillbud 79 74 
Ej rast/annan personal frånvarande 11 7 
Fallande föremål 0 3 
Övriga 62 40 
Totalt 300 263 

Även gällande tillbud så har kategorin Annat tillbud ökat. Även här visar en genomgång av 
händelserna att kategoriseringen är felaktig. Annars är kategorin belastningstillbud störst 
under året. En liten minskning kan ses gällande hot och våld. 

Tabell 4. Fördelning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde Arbetsskador Tillbud 

Äldreomsorg 161 165 
Funktionsstöd 113 113 
Förvaltningskontor 12 4 
Timvikarier 32 18 
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 Tjänsteskrivelse Sida 5 (5) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-06 

Vår beteckning 

VON/2023:10 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

 

Fördelningen mellan verksamhetsområden visar att funktionsstöd har fler rapporterade 
arbetsskador och tillbud än övriga i förhållande till verksamhetens storlek. Dock ligger 
antalet konstant inom funktionsstöd medan antalet rapporteringar sjunkit över tid inom 
äldreomsorgen.  

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: Akten
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-05 
Vår beteckning 

VON/2022:36 - 1.5.2 - 
Mäta verksamhetskvalitet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Medborgarfunktionen 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Andreas Karlsson/MK 
Handläggare telefon 

0150-575 15 
Handläggare e-post 

andreas.karlsson@katrineholm.se 

Redovisning av inkomna domar 2022 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna domar under 2022 till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgs-
förvaltningen. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att yttra sig vid 
överklagan = delegaten i ursprungsbeslutet. 

För att nämnden ska ha kännedom om rättspraxis i förvaltningen, har en sammanställning 
gjorts av inkomna domar under året.  

Beslut fattas enligt följande lagar: 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB) 
 Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst  
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Samtliga domar har redovisats vid enskilda utskottets sammanträden. 

Ärendets handlingar 
 Sammanställning av inkomna domar 2022 

 

Anna-Lena Ramstedt  Andreas Karlsson 
Förvaltningschef  1:e handläggare 

Beslutet skickas till: Akten 
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SAMMANSTÄLLNING 1 (3) 

 

Datum Vår beteckning 
Vård- och omsorgsförvaltningen 2023-01-23 VON/2022:36 – 1.5.2 
  Hnr  

 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 
Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se 
641 80 KATRINEHOLM   E-post: andreas.karlsson@katrineholm.se 
 Telefax: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Lili Eriksson, Andreas Karlsson   
 Vård- och omsorgsnämnden  
  
  
  

 

Sammanställning av inkomna domar 2022 till vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Den enskilde har enligt lag rätt att överklaga de beslut som tas av vård- och omsorgsförvaltningen. 
Beslut fattas enligt följande lagar: 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB) 
 Lag (1997:736) om färdtjänst och (1997:735) riksfärdtjänst  
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Domarna som inkommit om insatser enligt LSS avser främst personlig assistans och enligt SoL främst 
särskilt boende.  

 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut 
470-21 2021-12-14 Förvaltningsrätten Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 
Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

6893-21 2022-01-18 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS 

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

448-22 2022-02-11 Kammarrätten Personlig assistans enligt 
LSS 

Kammarrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

5112-21 2022-01-25 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS 

Förvaltningsrätten bifaller 
överklagan, till förmån för 
sökande.  

2943-21 2022-01-21 Förvaltningsrätten Korttidsvistelse enligt 
LSS 

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

532-22 2022-03-14 Kammarrätten Korttidsvistelse enligt 
LSS; fråga om 
prövningstillstånd 

Kammarrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

448-22 2022-03-11 Kammarrätten Personkretstillhörighet 
enligt LSS; fråga om 
prövningstillstånd 

Kammarrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

9472-21 2022-05-13 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS; fråga om 
personkretsbedömning 

Förvaltningsrätten bifaller 
överklagan, till förmån för 
sökande. 
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SAMMANSTÄLLNING 2 (3) 

 

Datum Vår beteckning 
Vård-  och omsorgsförvaltningen 2023-01-23  

   

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut 
3447-22 2022-05-16 Förvaltningsrätten Kontaktperson enligt LSS Förvaltningsrätten avslår över-

klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

1831-22 2022-06-03 Kammarrätten Ersättningsnivå 
Personlig assistans; 
fråga om 
prövningstillstånd 

Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd till förmån 
för vård- och 
omsorgsnämnden. 

4625-22 2022-06-15 Förvaltningsrätten Personlig assistans enligt 
LSS 

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

4579-22 2022-09-13 Förvaltningsrätten Insatser enligt LSS; fråga 
om tillhörighet till 
personkrets 

Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

 
Färdtjänst/riksfärdtjänst 

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut 
5375-22 2022-07-08 Förvaltningsrätten Färdtjänst Förvaltningsrätten avslår över-

klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

2219-22 2022-08-18 Förvaltningsrätten Färdtjänst Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

7366-22 2022-10-05 Förvaltningsrätten Färdtjänst Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

6944-22 2022-10-07 Förvaltningsrätten Färdtjänst Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

 
Socialtjänstlagen 

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut 
5908-22 2022-11-08 Förvaltningsrätten Särskilt boende SoL Förvaltningsrätten ändrar vård- 

och omsorgsförvaltningens 
beslut till förmån för sökande. 

 
Bostadsanpassningsbidrag 

Mål nr Datum Instans Ärende Domslut 
2181-21 2022-01-18 Förvaltningsrätten Bostadsanpassnings-

bidrag 
Förvaltningsrätten avslår över-
klagandet till förmån för vård- 
och omsorgsnämnden. 

3890-22 2022-10-14 Förvaltningsrätten Bostadsanpassnings-
bidrag 

Förvaltningsrätten avslår del av 
överklagandet till förmån för 
vård- och omsorgsnämnden och 
bifaller del av överklagan, till 
förmån för sökande. 
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SAMMANSTÄLLNING 3 (3) 

 

Datum Vår beteckning 
Vård-  och omsorgsförvaltningen 2023-01-23  

   

 
Antal domar 2022 (LSS och SoL) 

Antal domar i Förvaltningsrätten 14 
Antal domar i Kammarrätten 4 
Antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen 0 
Antal personer 15 

 

Antal personer och domar 2018-2022 (LSS och SoL) 
I tabellen nedan redovisas antal personer och domar i de olika förvaltningsrättsliga domstolarna (åren 
2018-2022). En person kan omfattas av flera beslut i olika instanser. En dom kan avse beslut som 
fattats tidigare år. Sammanställningen nedan bygger på enskilda utskottets protokoll 2022 med 
inkomna domar. 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Antal personer 15 18 19 16 15 
Beslut Förvaltningsrätten 13 18 21 17 14 
Beslut Kammarrätt 4 7 6 1 4 
Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 1 0 0 0 0 

 
Domar i förhållande till antal beslut 
Nedan redovisas antal inkomna domar i förhållande till antal fattade beslut avseende personlig 
assistans LSS och särskilt boende SoL.  

Personlig assistans LSS 
 

Antal beslut Därav antal av-
slag/delavslag 

Antal beslut som 
överklagats 

Antal ändrade 
beslut 

2018 29 11/2 9 3 
2019 35 12/4 7 2 
2020 49 12/5 2 4 
2021 45 5/2 3 1 
2022 37 11/2 3 1 

 
Särskilt boende SoL Antal beslut Därav antal av-

slag/delavslag 
Antal beslut som 

överklagats 
Antal ändrade 

beslut 
2018 175 37 7 0 
2019 191 20 3 2 
2020 205 23 4 0 
2021 166 7 0 0 
2022 181 6 1 1 

 
Överklagan gällande beslut som fattats under slutet av ett år kan förskjutas till kommande år. 
Förvaltningsrättens prövningstid kan ta upp till ett år efter mottagen överklagan.  

Andreas Karlsson 
1:e handläggare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-02-06 
Vår beteckning 

VON/2022:2 - 1.5.4 - 
Synpunkter/förslag och 
klagomål 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mikael Hansson 
Handläggare telefon 

0150-488117 
Handläggare e-post 

Mikael.Hansson@katrineholm.se 

Redovisning av inkomna synpunkter juli-december 2022 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen av inkomna synpunkter till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i dåvarande socialnämnden den 13 november 2002, § 216, ska inkomna 
synpunkter redovisas för nämnden två gånger per år. Perioderna ska avse januari-juni och 
juli-december. Redovisningen ska ske som ett särskilt ärende för att betona vikten av 
verksamheten. Cheferna ska samordna sig i ett ärende som övergripande ska redovisa vilka 
synpunkter som kommit in under perioden och hur de åtgärdats.  

Under perioden juli-december 2022 har 13 synpunkter blivit registrerade som allmän 
handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan 
mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och åsikter kring 
planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara 
synpunkter, finns inte med i denna redovisning.   

I diarieförteckningen framgår vad synpunkterna handlat om samt hur synpunkterna 
hanterats och vilka åtgärder som vidtagits. 

Ärendets handlingar 
 Diarieförteckning över inkomna synpunkter perioden juli-december 2022 

Statistik 

År Förvaltnings-
kontor Äldreomsorg Funktionsstöd Övergripande 

på förvaltning Antal 

(juli – 
dec 

2022) 
(1) (11) (1) (0) (13) 

2022 2 21* 3 2* 27 

2021 4*** 15*** 2 0 19 

2020 7* 16* 3* 0 23 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-06 

Vår beteckning 

VON/2022:2 - 1.5.4 - 
Synpunkter/förslag 
och klagomål 

 

År MYS SoB SÄBO FS HSL Antal 

2019 4 15 4 3 0 26 

2018 3** 8** 12** 2** 1** 22 

2017 4* 5* 11 1 0 20 

Siffror inom (parentes) avser halvår. 
* = En synpunkt berörde två verksamhetsområden och är redovisad i bådas kolumn. 
** = En synpunkt berörde alla verksamhetsområden och är redovisad i allas kolumner. 
*** = Två synpunkter berörde två verksamhetsområden och är redovisad i bådas kolumn. 

MYS = Myndighets- och specialistavdelning 

SoB = Stöd ordinärt boende 

SÄBO = Särskilt boende äldre 

FS = Funktionsstöd 

HSL = Hälso- och sjukvård 

Från den 1 januari 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen en ny organisation bestående 
av tre verksamhetsområden. Förvaltningskontor är i stora drag en sammanslagning av MYS 
och HSL. Äldreomsorg är en sammanslagning av SoB och SÄBO. Tidigare år redovisas 
utifrån då gällande organisation.  

Anna-Lena Ramstedt 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: Akten 
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Vård- och omsorgsförvaltningen SYNPUNKTER  2022  juli-december
Sammanställning och diarieförteckning

FK = Förvaltningskontor, ÄO = Äldreomsorg, FS = Funktionsstöd
Ansv. Chef: FC = Förvaltningschef, VC = Verksamhetschef, EC = Enhetschef

Datum: 2023-02-01

Nr Inkom
Verksam-
hetsområde Enhet

Synpunkt
Om- Ansv Senaste dag Besvarat/ Hantering/åtgärd
döme chef för svar/ åtgärdat

Pos (FC, VC, handläggning den

Neg EC) (14 arb.dgr)
15 2022-07-13 ÄO Igelkotten

servicehus
Synpunkt om uteblivna brukarråd och aktiviteter Neg EC Igelkotten

servicehus
2022-08-03 2022-07-14 EC har kontaktat synpunktsgivaren och informerat

om planerat brukarråd samt vad som är skillnad
vid planerade aktiviteter för boende inom
hemtjänst och SÄBO. Synpunktgivaren var nöjd
med återkopplingen.

16 2022-07-25 FK Övergripande FK Synpunkt om utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria
(VON/2022:59; IVO dnr 3.4.2-27661/2022)

Neg VC FK 2022-08-12 2022-08-02 VC har i svar meddelat att förvaltningen kommer
att gå igenom all fakta i ärende för att sen bjuda in
synpunktsgivaren till ett avstämningsmöte

17 2022-08-01 ÅO Dagverksamhet ÄO Synpunkt om utveckling av dagverksamhet ÄO Pos VC ÄO 2022-08-19 2022-08-02 FC pratar med synpunktsgivaren och tar emot
förslag som hen kommer att ha med vid framtida
lokalplanering.

18 2022-08-17 FS Boendestöd Synpunkt om brist på stöd till drabbad vid ekonomisk
olägenhet

Neg VC FS/berörd
EC

2022-09-06 2022-09-06 EC har i sitt svar redogjort för de åtgärder
kommunen vidtagit sen tidigare. Det
synpunktsgivaren framför nu ligger inte under
kommunens ansvarsområde.

19 2022-08-24 ÄO Lövåsgården
SÄBO

Synpunkt om förbättringar särskilt boende äldre Pos/Neg EC
Lövåsgården
SÄBO

2022-09-13 2022-09-12 EC har i sitt svar redogjort punkt för punkt i den
inkomna handlingen vilka rutiner vi arbetar efter
var vi har förbättringsmöjligheter. EC tackade
synpunktsgivaren för bra förslag till förbättringar

20 2022-09-19 ÄO Igelkotten
servicehus

Synpunkt om utförande av insatser hemtjänst Neg EC Igelkotten
servicehus

2022-10-07 2022-09-27 EC har i sitt svar redogjort för hur verksamheten
hanterar de punkter som synpunktsgivaren tagit
upp.

21 2022-10-05 ÄO Lövåsgården
korttids

Synpunkt om utförande av insatser och bemötande Neg EC
Lövåsgården
korttids

2022-10-25 2022-10-25 EC har haft mejlkonversation med
synpunktsgivaren utifån frågeställningarna i
synpunkten.

22 2022-10-06 ÄO Igelkotten
servicehus/särskilt
boeende

Synpunkt om underhållning med mera Pos/Neg EC Igelkotten
servicehus/Säb
o

2022-10-26 2022-10-26 EC har redogjort om hur man arbetar med
frågeställningarna i synpunkten.

14n3jb2x.reu.xlsx
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23 2022-10-12 ÄO Panterns
servicehus

Synpunkt om medicinering samt utförande av insatser Neg EC Panterns
servicehus

2022-11-01 2022-11-01 EC har haft kontakt med sypunktsgivaren samt
vidtagit åtgärder för att undvika framtida
olägenheter för vårdtagaren.

24 2022-11-10 ÄO Lövåsgården
SÄBO

Synpunkt om utförande av insatser Neg EC
Lövåsgården
SÄBO

2022-11-30 2022-11-30 EC har kommunicerat med synpunktsgivaren och
kommit överens om förbättringsåtgärder. Åtgärder
kommer att delges personal på berörd enhet.

25 2022-12-08 ÄO Dufvegården Synpunkt om möjligheten att välja mat på Säbo Pos/Neg EC
Dufvegården

2022-12-29 2022-12-20 EC har tillsammans med kökschef på
Dufvegården svarat synpunktsgivaren och
förklarat vad som är möjligt utifrån tillgängliga
resurser.

26 2022-12-12 ÄO Hemtjänst natt Synpunkt om bemötande Neg EC Hemtjänst
natt

2023-01-02 2022-12-13 EC har kommunicerat aktuell situation samt andra
situationer med synpunktsgivaren.
Synpunktsgivaren har inte helt samma bild som
EC/personal hur vården ska bedrivas

27 2022-12-14 ÄO Hemtjänst natt Synpunkt om bemötande och utförande av insatser Neg EC Hemtjänst
natt

2023-01-04 2023-01-03 EC har i sitt svar redogjort för vilka åtgärder som
vidtagits utifrån synpunkten.

Nr Inkom
Verksam-
hetsområde Enhet

Synpunkt
Om- Ansv Senaste dag Besvarat/ Hantering/åtgärd
döme chef för svar/ åtgärdat

Pos (FC, VC, handläggning den

Neg EC) (14 arb.dgr)

14n3jb2x.reu.xlsx
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Datum 

2023-02-08 
Vår beteckning 

VON/2022:77 - 1.5.3 - 
Säkra och förbättra 
verksamhetskvalitet 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Förvaltningskontoret 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Petra Kruse 
Handläggare telefon 

0150-576 68 
Handläggare e-post 

Petra.kruse@katrineholm.se 

Svar på revisorernas granskningsrapport - Samverkan 
kring utskrivningsklara patienter 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan 
utifrån granskningsrapporten och översänder den till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, 
Trosa kommun samt Vingåkers kommun har gemensamt uppdragit åt EY att genomföra en 
granskning med syftet att bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar 
för social omsorg i kommunerna säkerställer en ändamålsenlig process för samverkan kring 
utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av god kvalitet främjas. 

Revisorerna i regionen önskar svar från regionstyrelsen och respektive kommunrevision 
önskar svar från respektive adresserad nämnd med uppgifter om verkställda och planerade 
åtgärder senast den 31 mars 2023. 

Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan utifrån revisorernas 
granskningsrapport 
Mot bakgrund av granskningens resultat planerar vård- och omsorgsförvaltningen följande 
åtgärder under 2023 (revisorernas rekommendation - se fet stil): 

Säkerställer att medarbetarna tar initiativ till samordnad individuell planering, när 
behov finns, om sjukhuset eller vårdcentralen inte tar sitt kallelseansvar 

 Samordnad individuell plan (SIP) som punkt på arbetsplatsträff med genomgång av 
betydelsen av SIP och att Prator (meddelandehanterare mellan 
slutenvården, vårdcentralen, psykiatrisk öppenvård och kommunernas hälso- och 
sjukvård och socialtjänst) används till det som det är avsett för. 
Ansvariga: Enhetschefer Hälso- och sjukvård samt Medborgarfunktionen 

 Genomgång av SIP för enhetscheferna inom utförarorganisationen. 
Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

 Genomgång E-utbildningar – Samverkanswebben.  
Ansvariga: Enhetschefer Hälso- och sjukvård samt Medborgarfunktionen.  
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (3) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-08 

Vår beteckning 

VON/2022:77 - 1.5.3 - 
Säkra och förbättra 
verksamhetskvalitet 

 

 Uppdatering av rutin för SIP i samverkansgruppen/Nära vård. Pågår sedan tidigare. 
Ansvariga: Deltagare från vård- och omsorgsförvaltningen i arbetsgruppsmöten inom 
Nära vård, enhetschef för medborgarfunktionen samt enhetschef hälso- och sjukvård. 

Säkerställer att kommunikationen mellan biståndshandläggare och samtliga 
involverade utförare av insatser fungerar väl, med avseende på exempelvis 
framförhållning och utförarnas behov av information 

 Skapa en processkarta för intern hantering vid utskrivning från sjukhus till Katrineholms 
kommun. En väg in. Processkartan ska inte enbart innehålla riktning mot vård- och 
omsorg eftersom utskrivning även sker till socialförvaltningen och i fåtal fall även 
elevhälsan. Möjligtvis behövs olika processer. Processkartan behöver beskriva samtliga 
aktiviteter i processen för utskrivning från sjukhus. Processkartan behöver också ange 
vilka funktioner som är ansvariga för varje del i aktiviteterna. En väg in där ska en grupp 
fördela information vidare. 
Ansvarig: Enhetschef för Medborgarfunktionen. 

 Skapa en arbetsgrupp som startar arbetet. Då det just nu pågår ett arbete med att 
revidera samverkansriktlinjer, bland annat riktlinjen för trygg hemgång och effektiv 
samverkan – Sörmlands kommuner och Region Sörmland, behöver arbetet med en 
intern kommunal processkarta invänta den nya riktlinjen. Riktlinjen väntas vara klar i 
maj 2023. För arbetet med processkartan behöver olika funktioner inom kommunen 
informeras om kommande arbetet. Viktiga funktioner är bland annat 
medborgarfunktionen, vårdplaneringsteamet, samordningssjuksköterska, 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt planerare i hemtjänst och eventuellt andra 
utförare delta. 
Ansvarig: Enhetschef för Medborgarfunktionen. 

Utvecklar rapporteringen av avvikelser till regionen, och återkopplar på 
avvikelserapporter från regionen 

 Blanketten behöver revideras utifrån kommunens perspektiv, dialog i samverkan. 

 Genomgång av extern avvikelsehantering för legitimerade på personalmöte för att 
säkerställa att avvikelser skrivs kopplat till regionen. 
Ansvariga: Enhetschefer hälso- och sjukvård. 

 Skapa en tydlig rutin över hanteringen och återkopplingen till regionen för vem som gör 
vad samt uppföljning av åtgärderna. 
Ansvariga: Verksamhetschef förvaltningskontoret, enhetschefer Hälso- och sjukvård, 
MAS. 

Följer upp återinläggningar av patienter för att bevaka att de kommunala insatserna 
i samband med hemgång sker på ett tryggt och säkert sätt. 

 I samverkan i västra länsdelen, inom arbetsgrupp Team nära, har det under 2022 pågått 
ett arbete med att förebygga besök på akuten eller återkommande sjukhusinläggning. 
Katrineholms kommun deltar i detta arbete som kommer att fortsätta 2023. Team nära 
utvecklar sina arbetsformer så de kan möta målgruppens behov sömlöst mellan 
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 Tjänsteskrivelse Sida 3 (3) 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-08 

Vår beteckning 

VON/2022:77 - 1.5.3 - 
Säkra och förbättra 
verksamhetskvalitet 

 

varandra som aktörer. I tidigare upplägg identifierade Vårdlotsen personer 70 år och 
äldre som faller inom ramen som mångbesökare på akuten, multisjuka och sköra äldre. 
Vårdlots kontaktade därefter efter samtycke den eller de aktörer som personen kunde 
behöva hjälp av.   
Beskrivet arbetssätt kan vara ett sätt att utföra arbetet på men Team näras uppdrag blir 
att utveckla bästa möjliga arbetssätt för att möta målgruppens behov. Arbetet fortsätter 
med uppföljningar inom arbetsgrupp västra äldre (AVÄ). 

 Internt pågår arbete med in- och utskrivningsprocessen på förvaltningens korttids-
avdelning för att säkra upp för trygg och säker hemgång. Arbetsgrupp finns med 
representanter från medborgarfunktionen, hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. 
Arbete påbörjat med att se över arbetssätt med hemrehabilitering där en arbetsgrupp 
tagit fram ett underlag för fortsatt arbete. 

Ärendets handlingar 
 Missiv till granskningsrapport - Samverkan kring utskrivningsklara patienter 

 Granskningsrapport - Samverkan kring utskrivningsklara patienter 

 

Anna-Lena Ramstedt  Petra Kruse 
Förvaltningschef  Verksamhetschef 

Beslutet skickas till: Revisorerna, ledningsgrupp, MAS, akten 
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   Regionstyrelsen, Region Sörmland 
   Vård- och omsorgsnämnden, Eskilstuna kommun 

 Socialnämnden, Flens kommun 
 Socialnämnden, Gnesta kommun 

   Vård- och omsorgsnämnden, Katrineholms kommun 
   Vård- och omsorgsnämnden, Nyköpings kommun 
   Vård- och omsorgsnämnden, Oxelösunds kommun 
   Socialnämnden, Strängnäs kommun 
   Vård- och omsorgsnämnden, Trosa kommun 
   Socialnämnden, Vingåkers kommun 

Gemensam granskning av samverkan kring 

utskrivningsklara patienter 

 
Revisorerna i Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, 
Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds 
kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun samt Vingåkers kommun har 
gemensamt uppdragit åt EY att genomföra en granskning med syftet att 
bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social 
omsorg i kommunerna säkerställer en ändamålsenlig process för samverkan 
kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av 
god kvalitet främjas. 
 
Granskningen visar att samverkan sker, men att den inte sker i den form 
som parterna kommit överens om. Rutinerna är inte förankrade hos alla 
medarbetare, kommunikation hanteras genom andra kanaler och patienten är 
inte involverad i enlighet med lagens intentioner. Det finns många olika 
orsaker bakom detta och vår bedömning utifrån granskningen är att ingen 
enskild aktör kan hållas ansvarig. Samtliga kan vidta åtgärder för att bidra 
till en förbättrad utskrivningsprocess. 
 
En central del i arbetet med att säkerställa en trygg hemgång med vård- och 
omsorgsinsatser av god kvalitet är genomförandet av samordnad individuell 
planering (SIP) där patient eller närstående ska ges möjlighet att delta. Där 
är bedömningen att lagens intentioner inte uppfyllts. Det saknas 
dokumentation över hur ofta SIP sker och i granskningen framkommer att 
SIP endast sker i en liten del av de fall där patienten har ett fortsatt behov av 
stöd.   

För kännedom: 
Enligt sändlista, sid 5 
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EY beskriver i sin granskningsrapport att det också i kommunerna finns en 
frustration över att sjukhusen inte kallar till SIP i vad som av övriga aktörer 
uppfattas som komplicerade fall. Granskningen belyser också att den 
regionala primärvården har en passiv roll i planeringen. EY betonar dock att 
kommunen också har ett ansvar och en möjlighet att, enligt 
socialtjänstlagen, initiera arbetet med en samordnad individuell plan vid 
behov. Kommunen bör för den enskildes skull göra detta vid behov och 
fortlöpande anmäla avvikelser om regionen inte hörsammar kallelsen. 
 
EY framhåller att kommunikationen mellan kommunens 
biståndshandläggare och slutenvård fungerar väl i de flesta fall, men att 
information ofta kompletteras eller förmedlas genom andra kanaler än 
Prator. Granskningen visar att biståndshandläggare i flera kommuner 
glömmer bort att tillfråga den kommunala hemsjukvården inför att en 
patient markeras som möjlig att ta hem. En genomgående observation är 
också att intervjuade företrädare för hemtjänsten upplever att 
informationsutbytet sker för sent för att ge goda förutsättningar för 
planering, samt att överlämningen brister när flera olika utförare av 
hemtjänst ger stöd till samma brukare (exempelvis när separat nattpatrull 
förekommer). EY menar på att det finns goda skäl för kommunerna att se 
över sitt interna informationsflöde med anledning av utskrivningsprocessen, 
och inte enkom fokusera på kommunikationen gentemot regionen. 
 
Av den länsgemensamma överenskommelsen framgår att parterna är 
överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i slutenvård. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna 
vid utskrivning, för att säkra en trygg hemgång och en sammanhållen 
vårdkedja lyfts i rapporten fram som en central insats för att motverka 
undvikbara återinskrivningar.  
 
EY uppmärksammar i rapporten att det i samband med utskrivning och 
hemgång finns flera komplicerande faktorer som försvårar samverkan.  
Från slutenvården framförs kritik mot att patienter återinskrivs på sjukhus 
av icke-medicinska skäl. Förekommande orsaker uppges vara att 
bostadsanpassningar, hjälpmedel, medicin eller förbruksmaterial inte finns 
på plats enligt plan. Ansvaret för sådana insatser är delat mellan kommunen 
och regionens verksamheter. EY bedömer att uppföljning, utvärdering och 
analys kan utvecklas både i kommunerna och i regionen i syfte att minska 
undvikbara återinskrivningar. 
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Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar revisorerna i 

respektive kommun att berörd nämnd, i respektive kommun: 

 
• Säkerställer att medarbetarna tar initiativ till samordnad individuell 

planering, när behov finns, om sjukhuset eller vårdcentralen inte tar sitt 
kallelseansvar. 

• Säkerställer att kommunikationen mellan biståndshandläggare och 
samtliga involverade utförare av insatser fungerar väl, med avseende på 
exempelvis framförhållning och utförarnas behov av information. 

• Utvecklar rapporteringen av avvikelser till regionen, och återkopplar på 
avvikelserapporter från regionen. 

• Följer upp återinläggningar av patienter för att bevaka att de kommunala 
insatserna i samband med hemgång sker på ett tryggt och säkert sätt. 

 

Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar regionens revisorer 

att regionstyrelsen: 

 
• Säkerställer att patienter bereds möjlighet att vara delaktiga genom att erbjudas 

samordnad individuell planering på sjukhus eller i hemmet vid behov av fortsatt 
stöd från flera huvudmän. 

• Säkerställer att mer kunskaps-, process- och metodstöd gör det lätt för regionens 
olika yrkesgrupper att göra rätt i utskrivningsprocessen. Detta bör särskilt 
omfatta: 
 a) att öka kunskapen om kommunens uppdrag, kompetens och förutsättningar 
 b) att en större del av planeringen inför utskrivning behöver ske tidigare 
under vårdtiden 
 c) kommunikation mellan parterna, med särskilt beaktande av kommunikation 
med sällananvändare i Prator 
 d) vikten av att säkra upp att rätt hjälpmedel och aktuell läkemedelslista finns 
vid hemgång. 

• Tydliggör vad uppdraget fast vårdkontakt i primärvården innebär och vilka 
förväntningar och förutsättningar som finns. 

• Säkerställer en gemensam avvikelsehantering så strukturella problem i 
utskrivningsprocessen fångas upp och åtgärdas. 

• Säkerställer ett målinriktat arbete med att minska andelen återinläggningar inom 
slutenvården som orsakas på grund av brister i samordning och planering. 
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Revisorerna i regionen önskar svar från regionstyrelsen och respektive 
kommunrevision önskar svar från respektive adresserad nämnd med 
uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 31 mars 2023. 

 
Enligt uppdrag, 
 
Gustaf Wachtmeister   Tommy Kvarsell 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Region Sörmland   Eskilstuna kommun 
 
 
Marina Bladh   Sune Åkerlind 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Flens kommun   Gnesta kommun 
 
 
Mårten Grothérus   Anne-Marie Wigertz 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Katrineholms kommun  Nyköpings kommun 
 
 
Eva Asthage   Jens Persson 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Oxelösunds kommun   Strängnäs kommun 
 
 
Ann-Sofie Soleby-Eriksson  Sören Ericsson 
Revisionens ordförande   Revisionens ordförande 
Trosa kommun   Vingåkers kommun 
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Sändlista 

Region Sörmland 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan 
Jan Grönlund, regiondirektör 
Magnus Johansson, t f hälso-och sjukvårdsdirektör 
Titti Kendall, verksamhetschef länsgemensamt regional stöd 
Anna Ormegard, divisionschef Division primärvård 

 

Eskilstuna kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Flens kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Gnesta kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Katrineholms kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Nyköpings kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Oxelösunds kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
 

Strängnäs kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Trosa kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  

Vingåkers kommun 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
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Granskning av samverkan kring 
utskrivningsklara patienter 
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Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, 

Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers 

kommun. 
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 Sammanfattade slutsatser 

EY har på uppdrag av revisorerna i Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta 
kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, 
Trosa kommun samt Vingåkers kommun genomfört en granskning med syftet att bedöma om 
regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social omsorg i kommunerna säkerställer en 
ändamålsenlig process för samverkan kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social 
omsorg av god kvalitet främjas.  

I detta avsnitt framgår EY:s sammanfattade slutsatser och bedömningar. De förtroendevalda 
revisorerna i de medverkande kommunerna har med utgångspunkt i granskningen själva bedömt 
vilka rekommendationer de vill rikta till respektive granskad nämnd, med hänsyn till lokala 
förutsättningar och iakttagelser. Rekommendationerna till respektive nämnd som omfattats av 
granskningen i kommunerna samt regionstyrelsen framgår av revisorernas gemensamma missiv 

Det finns en tydlig styrning och starka incitament för samverkan 

Genom införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) har 
det tillkommit lagstadgade krav och tydligare former för hur regionen och kommunerna ska skapa en 
effektivt sammanhållen planeringskedja som bidrar till kortare väntetider i vården. Vår bedömning är 
att regionen och kommunerna har tecknat en överenskommelse som ger en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för styrning av det övergripande arbetet. Inga förändringar har skett i dessa 
avseenden under revisionsåret 2022. 

På lokal nivå varierar formerna för styrning av arbetet med utskrivningsprocessen. I ett fåtal av de 
granskade kommunerna har specifika mål eller indikatorer beslutats av kommunfullmäktige eller 
ansvarig nämnd. Eftersom samverkan i hög grad är reglerad genom lag och överenskommelse 
bedömer vi inte att frånvaron av politisk styrning i övriga kommuner är anmärkningsvärd. 
Återrapportering till nämnd sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem.  

Av LUS framgår att region och kommuner gemensamt ska utarbeta kompletterande riktlinjer till 
lagstiftningen. Sådana riktlinjer har utarbetats av regionen och kommunerna i samverkan. Vi 
bedömer att dessa på ett rimligt sätt omsätter lagstadgade krav i en tydlig process på operativ nivå, 
men att vissa otydligheter har noterats på genomförandenivå. I flertalet kommuner har 
organisatoriska anpassningar skett på tjänstemannanivå sedan införandet av LUS.  

Metodstödet genom Samverkanswebben bedöms vara otillräckligt. Vi rekommenderar därför 
regionstyrelsen och ansvariga nämnder att säkerställa eller efterfråga utbildningsinsatser och 
stödmaterial. Det som främst efterfrågas i intervjuer är checklistor eller processbeskrivningar 
riktade till specifika yrkesgrupper, samt utförligare vägledning i vanliga problemsituationer 
(exempelvis utskrivning efter kontorstid eller vid semesterperioder). 

Det finns gemensamma rutiner men de efterlevs inte av parterna 

Samverkan kring enskilda patientärenden regleras i den gemensamma riktlinjen för trygg och 
effektiv samverkan. Riktlinjerna beskriver hur regionens slutenvård och primärvård respektive 
kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård ska agera i de olika aktiviteterna i 
utskrivningsprocessen. Samverkan sker, men vi noterar i granskningen att aktörernas följsamhet till 
riktlinjerna varierar, kommunikation hanteras genom andra kanaler än genom Prator och patienten 
är inte involverad i enlighet med lagens intentioner. Det finns många olika orsaker bakom detta och 
vår bedömning är att både region och kommuner kan vidta åtgärder för att bidra till en förbättrad 
utskrivningsprocess. 

En central del i LUS är att samverkan i utskrivningsprocessen ska inledas redan vid inskrivning. För 
att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska göras beskrivs utskrivningsprocessen i tre olika 
färgkoder beroende på komplexitet: grön, gul och röd utskrivningsprocess. Av granskningen framgår 
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att aktörerna inte har samsyn kring vilken processfärg som ska tillämpas. Kommunerna beskriver att 
de har upplevt en ökad förskjutning där tidigare röda processer har blivit gula likväl som att gula 
processer nu bedöms som gröna. Detta utan förändring i bedömningen av patientens tillstånd och 
behov, vilket innebär att patienter kan ha omfattande behov av omvårdnad, sjukvård eller 
bostadsanpassning i en lägre processnivå. Kommunerna beskriver också en breddning av den gula 
processen vilken kan vara ”allt ifrån ljusgul till orange”. Det beskrivs också att val av process skiljer 
sig mellan sjukhus och mellan avdelningar trots likvärdiga behov hos patienten. Slutenvården delar 
bilden av att antalet röda processer totalt sett är färre för tillfället. Fördelningen har inte analyserats.  

Vi ser en risk i att den detaljerade aktivitetsfördelningen i riktlinjen riskerar att medföra att de olika 
aktörerna huvudsakligen fokuserar på sin egen del av samverkan och att helhetsperspektivet utifrån 
patientens hela resa genom vårdkedjan åsidosätts. Beskrivningen av utskrivningsprocessens olika 
faser är utförlig men flödet av aktiviteter kopplade till utskrivningsprocessen är invecklade och 
tidsmässigt utdragna, vilket kräver både kunskap och kontinuitet bland medarbetarna. Vår 
bedömning är att respektive sjukhusledning behöver säkerställa att det finns interna rutiner i form 
av exempelvis checklistor som leder till att utskrivningsplanering initieras redan vid inskrivning för 
de patienter som är i behov av fortsatt stöd från regional primärvård, hemsjukvård eller socialtjänst 
efter utskrivning. En framgångsfaktor som lyfts fram både inom slutenvården och hos övriga aktörer 
är att sjukhusavdelningarna utser medarbetare med ett särskilt ansvar för att koordinera 
utskrivningsprocessen. Vid de granskade sjukhusen varierar det mellan olika verksamheter i vilken 
grad sådana funktioner tillämpas. 

Enligt LUS ska en fast vårdkontakt utses av verksamhetschef inom vårdcentralen, när ett 
inskrivningsmeddelande mottagits och innan patienten skrivs ut. För denna roll tillämpas funktionen 
samordningssjuksköterska som i första hand arbetar med multisjuka och äldre. I granskningen 
noterar vi att samordningssjuksköterskan i hög grad fungerar som en administrativ samordnare utan 
rimliga förutsättningar att ta det helhetsansvar för patientens fortsatta sjukvård efter utskrivning 
som är lagens intention. Ambitionen kan i många fall vara att vid senare tillfälle utse en annan fast 
vårdkontakt i lagens mening. Vi bedömer att regionstyrelsen behöver tydliggöra vad uppdraget 
innebär och vilka förväntningar och förutsättningar som finns. Samtidigt bedömer vi det vara 
väsentligt att vårdcentralerna utarbetar lokala rutiner för hur och när en fast vårdkontakt bör utses, 
vilka uppgifter som ingår i uppdraget och vilken personal som kan ta på sig uppdraget. Om 
ambitionen är att tillämpa en initial samordnande kontakt för utskrivningen som sedan överlämnar 
till en fast vårdkontakt eller läkarkontakt bör detta beröras i riktlinjerna. Dessa utvecklingsområden 
är kritiska eftersom den fasta vårdkontakten spelar en avgörande roll för att patientperspektivet ska 
kunna säkerställas genom hela vårdkedjan.  

Ett problem under vårdtiden och i samband med utskrivning är bristande informationsöverföring 
mellan aktörerna. I Prator saknas ofta nödvändig information, med konsekvensen att kommunernas 
medarbetare inom både myndighet, hemtjänst och hemsjukvård får ringa sjukhusen och söka 
kompletteringar över telefon. Samverkan blir mer personbunden och viktig informationsöverföring 
riskerar att gå förlorad. Det blir också en ökad belastning för sjukhusen att bemöta förfrågningarna. 

Kunskapen om utskrivningsprocessen och om varandra behöver stärkas 

En vanligt förekommande diskussion mellan kommun och sjukhus handlar om ifall en patient är 
färdigbehandlad eller inte. Konflikten bottnar ofta i en felaktig bild av tillgänglig kompetens och 
resurser inom den kommunala verksamheten, där utskrivande läkare av kommunerna upplevs ha 
orimligt höga förväntningar på vilken vård- och omsorg patienten kommer att få av kommunen. 
Intervjuade korttidsboendechefer beskriver att de förväntas ta emot mer sjuka personer än vad de 
har resurser att omhänderta sett till boendets personaltäthet och kompetensnivå. Därtill beskrivs att 
anhöriga från sjukhuset får en felaktig bild av vad korttidsboende innebär, om kommunernas 
möjlighet att erbjuda en korttidsplats samt av formerna för behovsprövning av dessa. 

Flera läkare och sjuksköterskor belyser att patienter med rätta kan bedömas vara färdigbehandlade 
inom deras akut- eller specialistvårdsavdelning, men fortfarande ha ett stödbehov som överskrider 
vad som ges inom ramen för korttidsboende eller eget boende. Det framkommer frustration från 
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flera håll över otydliga, ineffektiva eller okända gränsdragningar mellan korttidsboende som 
uppfattad vårdinstans, kommunal hemsjukvård och specialistvård som exempelvis SSIH, där 
palliativa patienter lyfts fram som särskilt utsatta. Flera intervjuade lyfter fram att en översyn av 
arbetet med mobila specialistteam och jourteam skulle kunna vara en möjlig väg framåt. Det 
framkommer även att det finns en upplevd brist på rehabiliteringsplatser i regionens regi för vissa 
patientgrupper. Läkare belyser att många patienter återinläggs av icke-medicinska skäl, exempelvis 
att det saknas sjukvårdsrelaterat förbrukningsmaterial i hemmet när hemtjänsten ska utföra 
insatser; samtidigt som hemtjänsten belyser att rätt förbrukningsmaterial ofta saknas när patienten 
skrivs ut från sjukhus.  

Ovan beskrivna konfliktytor är exempel på bristande kunskap och förståelse för varandras 
organisatoriska förutsättningar och arbete utefter skilda lagstiftningar. För att de gemensamma 
rutinerna i högre utsträckning ska efterlevas av samtliga aktörer ser vi i ett behov av att stärka 
kunskapen om utskrivningsprocessen, varandras organisatoriska förutsättningar samt skilda 
lagstiftningar.  

Utskrivningsprocessen går fort och mycket behöver hända på slutet 

Av samtal med biståndshandläggare och hemtjänsten framgår att sjukhusen tar kontakt med 
hemtjänsten för överenskommelse om lämplig tid för hemgång innan kommunens biståndsenhet har 
meddelat att kommunen är klara med sin planering. De intervjuade upplever också att det är vanligt 
förekommande att patienter skrivs ut med kort varsel på fredag eftermiddag, inför storhelger, inför 
semestertider, kvällstid när rehab inte är tillgängliga, när det är minst antal vårdplatser på sjukhuset 
och störst personalbrist inom hemtjänsten. Vår sammanställning över registrerade utskrivningsklar-
datum i Prator tyder dock på att fördelningen över veckodagar är jämnt fördelad. Upplevelsen av den 
ökade belastningen på obekväma tider bör ändå tas på allvar. Om informationen i Prator har varit 
bristfällig har kommunen inte tillräcklig kännedom om patientens behov och förutsättningar. Om 
information ändras eller tillkommer sent är det inte säkert att de funktioner som bevakar Prator 
hinner upptäcka och vidareförmedla uppgifter. Enligt riktlinjen ska nytillkommen information på 
kvällar och helger alltid meddelas via telefon för att säkerställa att informationen når fram, vilket 
enligt intervjuade inte alltid sker. Därtill kan det enligt processflödet vara en grön patient, men som 
kommunerna bedömer vara en patient med stor komplexitet eller i behov av omfattade insatser, 
vilket kräver planering och erfaren personal. Hemtjänsten beskriver att de i nästan samtliga fall 
anpassar sig och hanterar oplanerade och sena utskrivningar men att det tar mycket tid och resurser 
i anspråk. I enstaka fall leder det till undvikbara återinskrivningar. Det beskrivs vara ett stort 
bekymmer och skapar negativa följder för såväl patientens välmående som för samverkan.  

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ’kommunklar’ ett meddelande som kommunen ska skicka 
för att informera slutenvård och öppenvård om när kommunens åtagande tidigast kan verkställas. 
Ibland brister kommunikationen och biståndshandläggaren markerar patienten som kommunklar 
utan att hemsjukvården är redo. Det är biståndshandläggarna som hanterar kommunikationen via 
Prator och är de som förmedlar när kommunen är kommunklar. Biståndshandläggarna arbetar 
utifrån socialtjänstlagen, men markeringen kommunklar ska även omfatta hemsjukvården som får 
sitt uppdrag från läkare enligt hälso- och sjukvårdslagen samt rehab som arbetar utefter samma 
lagstiftning. En vanligt förekommande situation är att hemsjukvård eller rehab inte har hunnit 
säkerställa att patienten kan komma hem. Problemet skulle sannolikt kunna undvikas om fler 
enheter, utöver biståndshandläggarna, hade tillgång till Prator eller att kommunklar markeras 
separat för SoL och HSL-insatser. Flera av kommunerna har arbetat för att stärka upp sina rutiner 
kring detta under 2022. Vidare kritiseras sjukhusen för att inte särskilja begreppen utskrivningsklar, 
hemgångsklar och kommunklar. Intervjuade inom kommunerna beskriver att det förekommer 
situationer där sjukhusen skickar hem en patient så fort han eller hon är markerad som 
utskrivningsklar i Prator, utan att invänta kommunklar. 

Merparten av de intervjuade förmedlar en bild av att utskrivningsprocessen i deras uppfattning går 
för fort och att utskrivningen i många fall hade blivit bättre om patienten vårdades på sjukhus en dag 
till. Våra iakttagelser i granskningen tyder dock på att det finns moment att utveckla som inte beror 
på tidsbrist. Genom att initiera en större del av planeringen tidigare under vårdtiden, forma en mer 
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välfungerande intern och extern kommunikation mellan aktörerna och säkra kunskap och förståelse 
för varandras organisation är vår uppfattning att en till dag på sjukhus inte är nödvändig. 

Parternas fortsatta stöd samordnas utan patientens delaktighet 

En central del i arbetet med att säkerställa en trygg hemgång med vård- och omsorgsinsatser av god 
kvalitet är genomförandet av samordnad individuell planering (SIP) där patienten eller närstående 
ska ges möjlighet att delta. Vår bedömning är att lagens intentioner avseende SIP inte har uppfyllts. 
Det saknas dokumentation över hur ofta SIP sker, men av intervju framkommer att SIP endast sker i 
en liten del av de fall där patienten har ett fortsatt behov av stöd.  

Av den länsgemensamma rutinen framgår att ansvaret för att kalla till SIP skiljer sig beroende på 
processfärg. Vid röd och gul process ska sjukhuset initiera SIP; vid uppföljning av gul process är 
vårdcentralen huvudansvarig och vid grön process ligger ansvaret på både kommun och vårdcentral. 
Samtliga har alltid möjlighet att påkalla behovet. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor lyfter att SIP 
inte alltid initieras i tid av sjukhusen ens vid komplicerade fall, exempelvis patienter med trakeostomi 
där det enligt separat överenskommelse alltid ska ske en riskbedömning och SIP. Genom att 
säkerställa att SIP sker i större omfattning kan regionen på ett strukturerat sätt förvissa sig om att 
patienten och närstående kan vara delaktiga i utformningen av utskrivningen och den efterföljande 
vården. 

Av intervjuer framkommer en samstämmig bild från kommuner och sjukhus om att vårdcentralerna 
uteblir eller tar en passiv roll vid SIP-möten. Intervjuade från vårdcentralerna känner igen 
beskrivningen och upplever sig inte ha en nödvändig roll i dessa SIP-möten. Vi noterar dock att 
vårdcentralerna är delaktiga i utskrivningsprocessen på andra sätt än att medverka vid SIP. 
Uppföljningsansvaret att ringa en utskriven patient inom sju dagar är ett viktigt exempel.  

Enligt riktlinjen ska en trygg och säker utskrivning från sluten vård bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. En konsekvens av att planeringen mellan parterna huvudsakligen sker 
genom Prator och telefon är att patienten inte är delaktig och inte heller har mer insyn än vad som 
förmedlas av behandlande läkare eller annan vårdpersonal på sjukhuset. Den fasta vårdkontakten i 
form av samordningssjuksköterska på vårdcentralerna tar inte kontakt med patienten förrän efter 
hemgång. Kommunikationen med patienten förefaller därtill vara i otakt mellan parterna. Flera av de 
intervjuade biståndshandläggarna beskriver att de ibland kontaktar patienter som ännu inte har 
informerats av sin läkare om förestående utskrivning, och som blir illa berörda av beskedet. 
Intervjuade läkare beskriver i gengäld att de ofta mottar frågor från både patienter och anhöriga om 
vad som kommer att hända efter utskrivningen, där osäkerhet kring fortsatt kommunalt stöd skapar 
stor oro hos patienten dagarna före hemgång. 

Rätt stöd finns inte alltid på plats vid hemgång 

I samband med utskrivning och hemgång finns det flera komplicerande faktorer som försvårar 
samverkan. Att sjukhusens preliminära utskrivningsdatum förändras med kort varsel skapar problem 
i planeringen för både kommuner och regionens primärvård. I många fall finns det medicinska skäl 
till snabba förändringar och detta behöver alla parter ha förståelse för. Samtidigt bedömer vi att 
respektive sjukhusledning kan underlätta processen genom att säkra rutiner där de preliminära 
utskrivningsdatumen omprövas löpande och med så lång framförhållning som möjligt.  

En kritisk del i utskrivningsprocessen är att nödvändiga hjälpmedel finns på plats när patienten 
skrivs ut. Det kan exempelvis handla om hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning för att klara 
förflyttning, toalettbesök och nutrition. Det finns logistiska utmaningar kring förskrivning av 
hjälpmedel till inneliggande patienter. Det kan krävas hembesök för att kunna planera eller bedöma 
behovet av anpassningar och hjälpmedel, vilket inte alltid är möjligt när patienten är inneliggande. 
Efter utskrivning är patienten inte alltid tillgänglig för att ta emot leverans eller kan vara fysiskt 
förhindrad att öppna dörren vilket kräver samordning med anhöriga, hemtjänst eller primärvård. 
Intervjuade enhetschefer inom hemtjänst beskriver att hembesök sker mycket sällan och att 
hemtjänstens kunskap om förutsättningarna i hemmet sällan efterfrågas. Därutöver beskriver 
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sjukhusen att det inom den regionala rehabiliteringsverksamheten finns bemanningsproblem då det 
inom många avdelningar inte finns sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Patienter som skrivs ut 
utan hjälpmedel eller med fel hjälpmedel återinskrivs i enstaka fall direkt efter utskrivning eftersom 
den enskilde inte har möjlighet att klara sig i hemmet utan erforderliga hjälpmedel. När kommunens 
rehab tar vid upplever många intervjuade att de hjälpmedel som sjukhuset har förskrivit inte finns 
eller är fel. Exempelvis vittnar flera kommuner om att de har ett ”hemligt lager” med 
inkontinenthjälpmedel då sjukhuset inte har förskrivit några alls eller inte tillräckligt många. Detta är 
inte tillåtet eftersom inkontinenthjälpmedel ska förskrivas individuellt. Därtill vittnar representanter 
från kommunerna om att sjukhusets läkemedelslistor ofta är ofullständiga eller felaktiga. Ibland 
anländer utskrivna patienter till boendet eller hemmet utan att någon medicinlista har förmedlats, 
vilket leder till ytterligare behov av att eftersöka information.  

Mer kan göras för att minska undvikbara återinskrivningar 

Av den länsgemensamma överenskommelsen framgår att parterna är överens om att en god 
utskrivningskvalitet minskar undvikbara återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker 
läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 
bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det 
vårdpreventiva arbetet men det är inte klarlagt vad ett gemensamt arbete ska leda till. Vi noterar att 
vissa övergripande aktiviteter pågår kring exempelvis fallprevention.  

Beredningsgruppen äldre sammanställer årligen en presentation till Länsstyrgruppen där bland 
annat analys av återinläggningar i respektive geografisk arbetsgrupp framgår. I sammanställningen 
finns ingen statistik över antalet eller andelen återinskrivningar inom 30 dagar av äldre patienter 
som skrivs ut. Det finns heller ingen politiskt beslutad målsättning om andelen återinskrivningar. 
Under Coronapandemin gavs mindre tid till uppföljningar pga. omprioriteringar av arbetsuppgifter. 
2022 års uppföljning presenteras för Länsstyrgruppen i december. 

Arbetet med att motverka undvikbara återinskrivningar i första hand är en del i det ordinarie 
kvalitetsarbetet. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna vid utskrivning, för att därmed säkra en 
trygg hemgång och en sammanhållen vårdkedja, lyfts av många fram som en central insats. Flera 
representanter från SÄBO och hemtjänst framhåller också insatser såsom fallprevention och 
samarbete med regionen för att nå ut med information till inneliggande patienter och anhöriga om 
vilka hjälpinsatser som finns att tillgå efter utskrivning. I intervjuer framkommer också att trygg 
hemgång används som metod i flertalet kommuner för att bland annat undvika återinskrivningar. 
Inom kommunerna utgörs trygg hemgång oftast av ett sammanhållet team som tar ett helhetsansvar 
för den enskilde och ger förstärkta insatser under högst två veckor. Eftersom insatsen är 
personalintensiv och svår att få jämn beläggning i har dock flera kommuner valt att avveckla trygg 
hemgång-verksamheten trots att den upplevts positiv ur patientperspektiv. 

Vi rekommenderar att regionstyrelsen bör överväga att anta en målsättning om att minska andelen 
återinläggningar inom slutenvården som orsakas på grund av brister i samordning och planering. Vi 
bedömer också att kommunerna på individnivå bör följa upp återinläggningar av patienter som 
nyligen kommit hem från slutenvården, för att säkerställa att de kommunala insatserna i samband 
med hemgång har utförts ändamålsenligt för att säkra en trygg hemgång. Därtill bedömer vi att 
regionstyrelsen bör överväga att göra en samlad uppföljning och utvärdering av de lokala initiativ 
som har tagits för att motverka undvikbara återinskrivningar, i syfte att identifiera 
framgångsexempel. 

Uppföljningen är fokuserad på kvantitativa data och betalningsansvar 

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Det har inte tagits fram någon 
uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad. Den länsövergripande riktlinjen följs 
upp regelbundet. Riktlinjerna reviderades senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna 
pågår vid tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023. 
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Regionen sammanställer och förmedlar statistikuppgifter kopplade till LUS och har en central roll i 
att möjliggöra för både de egna verksamheterna och kommunerna att löpande följa sina resultat. 
Förvaltningen följer själva upp resultaten månadsvis och gör jämförelser mellan olika kommuner och 
mellan olika tidsperioder. Fokus i uppföljningen ligger på statistik relaterad till betalningsansvaret och 
till beläggning av vårdplatser. De granskade nämnderna tar i regel inte del av dessa uppgifter. 
Återrapportering till nämnd sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem. 
Trygghet följs upp genom uppföljande samtal med patienten men har inte sammanställts på 
aggregerad nivå specifikt för utskrivningsprocessen.  

Det saknas ett gemensamt system för hantering av avvikelser 

Det saknas direktiv kring hantering av eventuella avsteg eller avvikelser från parternas åtaganden i 
den länsgemensamma överenskommelsen och riktlinjen. Avvikelser som är avgränsade till enskilda 
patientfall rapporteras i regel direkt mellan de berörda enheterna. Det saknas ett gemensamt system 
för att rapportera avvikelser. Detta innebär att det inte går att få en samlad bild över inrapporterade 
avvikelser varken sett till antal eller innehåll. Kommunerna upplever att sjukhusen svarar på få 
avvikelser, och att svaren i förekommande fall är ofullständiga och sker efter lång tid. Konsekvensen 
blir att tröskeln för att rapportera är hög och att det sannolikt finns ett stort mörkertal av ej 
rapporterade avvikelser. Rutinerna ser olika ut mellan de granskade verksamheterna men i regel 
hanteras avvikelserapporterna i den aktuella situationen av berörda medarbetare, 
utskrivningssamordnare eller ansvarig enhetschef, och på sammanställd nivå eller av MAS, MAR, 
eller utskrivningsledare i lokala samverkansforum. Förekomsten och strukturen för sådana forum 
skiljer mellan kommunerna och vissa har en nära dialog med sjukhus och vårdcentral, andra inte. I 
länet finns ett nätverk där samtliga kommuners medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ingår. 
Nätverken är generella forum för erfarenhetsutbyte men frågor som rör samverkan och 
patientsäkerhetsarbete är frekvent förekommande. I forumet lyfts särskilda exempel för diskussion, 
positiva och negativa, inte en komplett översyn av avvikelser. 

Mot bakgrund av de redogörelser och exempel vi tagit del av i granskningens intervjuer är vår 
bedömning att antalet inkommande avvikelserapporter med anledning av brister i samverkan vid 
utskrivning enbart utgör ett fåtal av de avvikelser som sker. Vi bedömer att åtgärder bör vidtas för 
att säkerställa en ökad avvikelserapportering inom såväl Region Sörmland som inom kommunerna. 
Förväntningar om återrapportering av vidtagna åtgärder vid mottagna avvikelser bör stärkas, då det 
finns en utbredd bild av att bristen på återkoppling har lett till att kommunerna rapporterar mindre. 

 
Stockholm den 14 december 2022 

 

Nina Högberg   Josefine Algotsson 
Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor 

David Leinsköld  Anders Hellqvist 
Verksamhetsrevisor  Certifierad kommunrevisor 
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1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård av 
utskrivningsklara patienter (LUS) i kraft. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst 
av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade 
öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från 
slutenvården så snart som möjligt efter det att den behandlade läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Ovanstående ska uppnås genom samverkan mellan de två huvudmännen regionen 
och kommunen. 

Regionstyrelsen i Sörmland har vårdgivaransvar och socialnämnderna eller vård- och 
omsorgsnämnderna i länets samtliga kommuner har ansvar för den sociala omsorgen för brukare 
över 65 år.  För samverkan mellan region och kommun finns nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV). Nämnden har i uppdrag att följa upp och föreslå samverkansmöjligheter 
mellan regionen och kommunerna. Samverkansavtalet är beslutad av NSV. 

1.2 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd 
med ansvar för social omsorg i respektive kommun säkerställer en ändamålsenlig process för 
samverkan kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av god kvalitet 
främjas. Syftet uppnås genom att besvara följande revisionsfrågor: 

• Är den beslutade ”Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 
vård” ändamålsenlig?  

• Är de beslutade riktlinjerna ”Trygg hemgång och effektiv samverkan – riktlinjer för samverkan vid 
in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland” ändamålsenliga?  

• Är roller och ansvarsfördelning tydliga vad gäller samverkan mellan slutenvård, primärvård 
respektive social omsorg?  

• Säkerställer regionen och kommunerna att slutenvård, primärvård respektive social omsorg tar 
sitt ansvar för samverkan i respektive aktivitet i utskrivningsprocessen?  

• Säkerställer regionen och kommunerna att patientperspektivet tas tillvara i 
utskrivningsprocessen?  

• Finns mål för samverkan i utskrivningsprocessen på individnivå och övergripande nivå? 

• Säkerställs en tillräcklig uppföljning och återkoppling av resultat som omfattar både regionens 
och respektive kommuns behov? 

• Har regionen säkerställt att fasta vårdkontakter har de förutsättningar som krävs för att 
tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet enligt 
patientlagen? 

• Tar slutenvård, primärvård respektive socialtjänst sitt ansvar för att förebygga undvikbara 
återinskrivningar? 

• Säkerställer regionen och kommunerna att information från avvikelsehantering används i 
förbättrings- och utvecklingssyfte? 

1.3 Ansvariga nämnder  

Granskningen omfattar följande delar av organisationen inom Region Sörmland och samtliga 
kommuner i Södermanlands län: 

Region/kommun Ansvarsprövad nämnd/bolag  

Region Sörmland Regionstyrelsen 

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Flens kommun Socialnämnden 

Gnesta kommun Socialnämnden 
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Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Nyköpings kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Strängnäs kommun Socialnämnden 

Trosa kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Vingåkers kommun Socialnämnden 

 

1.4 Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till samverkan mellan den somatiska slutenvården, primärvården och 
den sociala omsorgen inom kommunen. Granskningen har avgränsats till att beröra 
patienter/brukare över 65 år. 

1.5 Metod och genomförande  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier (se bilaga). EY följer SKYREVs 
riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Intervjuade har haft möjlighet att 
faktagranska samt ge synpunkter på rapportutkastet. Utförd oktober 2022 – december 2022. 

1.6 Bedömningsgrunder 

Denna granskning har sin primära utgångspunkt i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård av utskrivningsklara patienter (LUS). Den bedömningsgrund som bildar underlag 
för granskningen hämtats från lagar, överenskommelser, policyer och styrdokument. Nedanstående 
bestämmelser utgör bedömningsgrund mot vilka olika slutsatser och bedömningar kommer att 
ställas. Innehållet i bedömningsgrunderna redogörs för löpande i rapporten. 

• Lag (2017: 612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i sin helhet. 

• Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 2 kap. 7 § 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) 16 kap. 4 § 

• Region- och kommunfullmäktiges mål och budget för 2022 för respektive kommun 
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 Styrmodell och incitament för samverkan 

När personer har behov av vård och omsorg från flera olika vårdgivare ställs stora krav på planering 
och samverkan. Att vårdens aktörer har säkerställt välfungerande samverkansstrukturer är en 
grundförutsättning, men en trygg vårdkedja kräver även att planeringen utgår från den enskilde 
patientens behov och önskemål. Därför behöver patienten/brukaren och närstående involveras tidigt 
och strukturerat i arbetet för att utskrivningskedjan ska bygga på trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

2.1 Sörmland etablerade tidigt former för trygg och effektiv utskrivning  

Region Sörmland och länets kommuner har ingått en överenskommelse om samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, 
där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Vår bedömning är att överenskommelsen är ändamålsenlig och säkerställer 
att lagstiftningen omsätts i lokala mål med tydlig ansvarsfördelning. Vi noterar dock att uppföljning 
enligt överenskommelsen ska följa särskild plan men sådan plan saknas. 

Bakgrund till överenskommelsen är att regeringen 2014 beslutade om en översyn av den dåvarande 
lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Det fanns ett 
behov av att minska den tid som utskrivningsklara patienter vistades i slutenvården i onödan på 
grund av långa ledtider mellan slutenvården och vård och omsorg i hemmet eller i särskilt boende. 
En viktig utgångspunkt med utredningen var att förbättra formerna för samverkan mellan 
huvudmännen.1 När betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård2 presenterades 
agerade NSV i Sörmland proaktivt och initierade ett arbete med att skapa gemensamma arbetssätt i 
linje med lagförslaget. När Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård beslutades av riksdagen3 och trädde i kraft 1 januari 2018 hade Region Sörmland och 
länets kommuner redan under ett års tid gradvis anpassat sina verksamheter till den nya lagen. 

I överenskommelsen finns två övergripande mål: 

Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

• känner sig sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård 

• är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv 
 
Överenskommelsen definierar det specifika ansvar som kommunerna och regionen har i detta 
samarbete: 

 
1 Dir 2014:27 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen 
2 SOU 2015:20 
3 Prop. 2016/17:106 
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Överenskommelsen reglerar även kommunernas betalningsansvar (se nedan) samt hur eventuella 
tvister skall lösas. Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan till länsstyrgruppen. Kan länsstyrgruppen inte lösa frågan 
diskuteras frågan vidare i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Vid tvist som 
inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 

Länsstyrgruppen för nära vård fastställde i december 2016 riktlinjer för att reglera processen kring 
trygg och effektiv utskrivning och för att ge stöd i det dagliga arbetet. Riktlinjerna beskriver hur 
samtliga aktörer ska agera under respektive steg i utskrivningsprocessen. Innehållet i riktlinjerna 
återges i kapitel 3. Riktlinjerna reviderades senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna 
pågår vid tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023.  

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Vi noterar att det inte har tagits 
fram någon uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad.  

2.2 Modellen för betalningsansvar främjar samverkan 

Enligt LUS ska kommunen ersätta den region som en patient vårdas inom efter att patienten 
bedömts utskrivningsklar.4 Kommunerna kan debiteras med 9300 kronor per dygn 2022, enligt årlig 
beräkning av genomsnittskostnad från Socialstyrelsen (HSLF-FS 2021:83). Hittills har ingen 
kommun blivit betalningsansvarig. Vår bedömning är att modellen premierar arbetet med att korta 
ledtiderna på övergripande nivå istället för att rikta fokus på enstaka långliggande patienter. 

Den betalningsmodell som har utarbetats i den regionala överenskommelsen skiljer sig avsiktligt från 
lagstiftningens grundmodell, vilken är dispositiv och får ändras genom lokala överenskommelser. 
Från att räknas per inneliggande patient tillämpas i Sörmland en genomsnittsmodell där kommunen 
blir betalningsskyldig om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar 
överskrider tre kalenderdagar5 under tre månader i följd. Representanter från varje kommun och 
regionen ska enligt överenskommelsen månatligen kontrollera följsamhet. Om det genomsnittliga 
antalet dagar i slutenvården överstiger tre dagar ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 

 
4 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 5 kap. 
5 Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal 
utskrivningsklara personer. 

Kommunens ansvar

• Kommunens ansvar är att 
patienten kan lämna sjukhuset 
när den bedöms vara 
utskrivningsklar samt medverka 
i SIP när regionen bedömer att 
det krävs för utskrivning. 

Regionens ansvar

• Regionens slutenvård har 
ansvar att underrätta 
kommunen/berörda 
öppenvårdsenheter inom 24 
timmar efter inskrivning, 
bedöma om patienten är 
utskrivningsklar samt delta i SIP 
om öppenvården kallar. 

• Regionens öppenvård ansvarar 
för att utse fast vårdkontakt 
senast tre dagar efter 
underrättelse om att en patient 
är utskrivningsklar, innan 
personen skrivs ut från den 
slutna vården. Den utsedda 
fasta vårdkontakten ska kalla till 
SIP senast tre dagar efter att en 
underrättelse mottagits om att 
patienten är utskrivningsklar.

Gemensamt ansvar

• Parterna ska tillhandahålla 
resurser och 
informationsöverföringssystem 
för att individen ska komma 
hem på ett tryggt sätt efter 
slutenvårdsvistelsen. 
Samordnad individuell 
planering (SIP) ska i huvudsak 
utföras i hemmet men i 
särskilda fall ska samtliga parter 
kunna kalla till en SIP under 
sjukhusvistelsen. Parterna har 
ett gemensamt ansvar att 
tillräckliga resurser ges till 
hjälpmedelsprocessen för att 
utskrivningen från slutenvård 
ska kunna ske tryggt och 
effektivt. Alla berörda parter 
har ansvar för att medverka i 
att en SIP upprättas och följs. 
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genomföras. Om problemet kvarstår månad tre ska kommunen ersätta regionen på individnivå från 
och med månad fyra.  

Det genomsnittliga antalet dagar per månad har varierat mellan 0,29-1,04. Samlat genomsnitt var 
0,5 dagar under hela perioden 2019–2021, långt från betalningsansvarets gräns på 3 dagar. 

2.3 Organisationen för att säkerställa god samverkan är komplex och omfattande 

Den regionala överenskommelsens parter är Region Sörmland och kommunerna i Södermanlands 
län. Regionstyrelsen ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med överenskommelsen. Den 
gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har i uppdrag att följa upp 
och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter mellan regionen och länets kommuner. Utveckling 
och uppföljning av samverkan sker både i vårdlinjeorganisationen och i den regionala 
samverkansstrukturen. Vår bedömning är att det är tydligt hur det formella ansvaret är fördelat. Vi 
noterar dock att många tjänstepersoner ingår i flera olika samverkansforum med överlappande 
agendor vilket riskerar att skapa en upplevd otydlighet. 

2.3.1 Riktlinjer och utvecklingsarbete formas i den regionala samverkansstrukturen  

Inom NSV:s ansvarsområde finns Sörmlands länsgemensamma regionala stöd inom socialtjänst och 
vård. I det ingår närvårdsstrukturen där den länsgemensamma styrgruppen för närvård 
(länsstyrgruppen) utgör beredningsgrupp till NSV. Länsstyrgruppen består av representanter från 
länets nio kommunerna, regionen och FoU i Sörmland. Inom länsstyrgruppen har det fastställts 
riktlinjer som i detalj reglerar arbetet med trygg och effektiv utskrivning. 

Länsstyrgruppen har i sin tur utsett ett antal beredningsgrupper med olika fokusområden, bland 
annat en beredningsgrupp som arbetar med att utveckla samverkan kring målgruppen äldre. 
Beredningsgruppen har i sin tur utsett tre geografiskt indelade arbetsgrupper. 

 

Figur 1: Den regionala samverkansstrukturen. 
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Det är inom dessa arbets-, berednings- och styrgrupper som de nu gällande riktlinjerna har 
utarbetats. Här sker också merparten av alla diskussioner kring resultat, brister och utveckling. 

För att samordna verksamheterna på det lokala planet och bidra till att skapa nätverk mellan 
kommunerna, vårdcentralerna och sjukhusen finns tre närvårdskoordinatorer, en för respektive 
länsdel. Ansvaret är främst att främja en gemensam utveckling av närvård i länet genom att skapa 
mötesarenor och utveckla dialogen. Arbetet sker genom att leda och stödja nödvändiga samverkans- 
och förändringsprocesser på lokal nivå inom lednings- och arbetsgrupper för närvården samt genom 
att delta i länsövergripande närvårdsutveckling. Närvårdskoordinatorn är en gemensam resurs för 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och arbetar på uppdrag av regionens hälso- och sjukvårdsledning.  

Därutöver finns i varierande omfattning lokala samverkansstrukturer mellan regionen och enskilda 
kommuner, se respektive kommuns tabell i kapitel 5. Utbyte sker också i professionsnätverk för 
exempelvis socialchef och MAS. Intervjuade lyfter också fram deltagande i utbildningar, seminarier 
eller forskningsprojekt hos Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) kring bland annat 
brukarinflytande, kompetensförsörjning, Nära vård i Sörmland samt kring SIP. 

I intervju lyfts att samverkan mellan regionen och kommunerna är bra, men att det är tids- och 
resurskrävande samt att samverkan mellan kommunerna i länet är ett förbättringsområde. Mer 
specifikt framhålls att det finns många former för samverkan i de olika länsdelarna, men inte samma 
erfarenhetsutbyte mellan länsdelarna.   

2.3.2 Regionstyrelsen säkerställer att vårdorganisationen bidrar till en trygg utskrivning 

Regionstyrelsen är enligt reglemente hälso- och sjukvårdsnämnd, förutom för primärvård och 
rättspsykiatri, och utövar därmed den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård samt 
habilitering och de har även vårdgivaransvar. Regionstyrelsen har fastställt regler för bedrivande av 
primärvård som säkerställer att verksamhet i såväl egen regi som privat regi bidrar till en trygg och 
effektiv utskrivning. Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan har 
vårdgivaransvar för drift och utförande av primärvård i egen regi inom ramen för vårdvalssystemet.  

Genom Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdcentral inom länet. Både 
offentliga och privata vårdgivare måste leva upp till det grundåtagandet i inriktningsdokument för 
primärvården.6 Godkännandet förutsätter att vårdcentralen åtar sig det uppdrag som är formulerat i 
”Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland”7. I regelboken ställs krav på samverkan 
och vårdplanering. Reglerna säger bland annat att alla vårdgivare ska samverka med övrig hälso- och 
sjukvårdsverksamhet och andra aktörer för att säkerställa kompetens, kvalitet och kontinuitet i 
vårdkedjorna. Vårdprogram och lokala överenskommelser mellan primärvård, sjukhuskliniker och de 
kommunala vårdgivarna ska följas, däribland överenskommelsen om trygg och effektiv utskrivning.  

Alla vårdgivare ska ingå i den struktur för närvårdssamverkan som finns på lokal nivå så väl som 
länsnivå. Vid behov ska vårdgivaren också kunna vara representant för primärvården i 
länsgemensamma arbetsgrupper.  

2.3.3 I enstaka kommuner har det tagits politiska beslut om samverkan – men alla 
förvaltningar har behövt anpassa sig 

I länets kommuner förekommer det endast i enstaka fall (Eskilstuna och Nyköping) att ansvariga 
nämnder har beslutat om mål eller uppdrag med direkt bäring på utskrivningsprocessen. I övriga 
kommuner saknas politisk styrning, alternativt förekommer det endast som liten del i beskrivande 
texter av övergripande mål.  

För kommunen varierar förekomsten av lokala och verksamhetsnära rutiner. Flertalet kommuner har 
inte upprättat lokala rutiner med hänvisning till att den länsgemensamma är tillräckligt utförlig. I de 

 
6 Beslutat av regionfullmäktige den 21 april 2020 § 62/20. 
7 Regelbok för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland 2022 (RS-LED21-2443).  
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fall lokala rutiner har upprättats rör det sig om verksamhetsnära rutiner som behandlar ett specifikt 
steg i utskrivningsprocessen, exempelvis beställningar från biståndsenhet till hemtjänst. 

I samband med införandet av LUS och den gemensamma riktlinjen har kommunerna i sin tur sett 
över avtalen med externa utförare av omsorgstjänster. Bland länets kommuner finns en stor 
variation i sammansättningen av verksamhet i egen regi och privata utförare i upphandlade 
system/valfrihetssystem. Intervjuade uppger att det framförallt är inom vårdvalssystem för 
hemtjänst som anpassningar har behövt ske, i första hand avseende inställelsetider för att verkställa 
insatser för utskrivningsklara patienter. I respektive granskad kommuns förfrågningsunderlag för 
LOV inom hemtjänst förekommer det en variation i vilken grad kommunerna uttryckligen kräver att 
samverkan med regionens verksamheter tillämpas i efterföljande led (se bilaga för respektive 
kommun). Den gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning innehåller aktiviteter som kräver 
direkt kommunikation mellan slutenvård och utförare av hemtjänst. 

För kommunerna har implementeringen av LUS och riktlinjen för samverkan inneburit ökad 
administration och i vissa fall behov av nya arbetssätt. Förändringen har enligt uppgift från 
intervjuade hanterats genom omfördelning av befintliga resurser. Att omorganisera eller förstärka 
myndighetsenheterna för att hantera snabbare utskrivningar är vanliga åtgärder. Vissa kommuner 
har exempelvis specialiserade biståndshandläggare som enbart jobbar med utskrivningar. 

I flera kommuner har det också utarbetats särskilda arbetssätt för att stödja personer med 
omfattande eller komplexa behov vid utskrivning, under namnen Trygg hemgång, Tryggt 
mottagande, Hemgångsteam eller motsvarande. Upplägget varierar men i regel handlar det om 
förstärkt hemtjänst utförd av en särskilt utsedd personalgrupp som under en begränsad tid (vanligen 
högst två veckor) säkerställer en välfungerande hemgång innan ordinarie insatser och personal tar 
över. Vi noterar att flera kommuner i länet också beskriver att de tidigare har haft motsvarande 
arbetssätt men nu har avvecklat dessa. Orsaken uppges vara att det tog för mycket resurser i 
anspråk och att det i perioder visade sig vara ineffektivt sett till det ojämna patientflödet. De 
intervjuade är dock eniga om att det ur ett patientperspektiv var bra lösningar. 
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 Samverkan kring enskilda patientärenden 

För att säkerställa tillämpningen av LUS har gemensamma riktlinjer för trygg hemgång och effektiv 
samverkan utformats. De gemensamma riktlinjerna beskriver hur aktörerna ska agera i de olika 
aktiviteterna i utskrivningsprocessen. För att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska 
göras beskrivs processen i tre olika steg beroende på komplexitet: grön, gul och röd 
utskrivningsprocess.

 

Oavsett bedömd processfärg delas processernas aktiviteter efter inskrivning in i följande faser: 

 

Figur 2: Processens faser från inskrivning till uppföljning enligt riktlinjen för trygg hemgång och effektiv 
samverkan. 

Riktlinjerna innehåller också vägledning till proaktivt arbete i hemmet, samt riktlinjer kring patienter 
som uppsöker akutmottagningen men inte behöver skrivas in i slutenvården. Dessa processer 
omfattas ej i denna granskning. 

I granskningen har vi noterat att de olika aktörernas följsamhet till riktlinjerna varierar. Nedan 
presenteras bedömningsgrunder för varje steg, väsentliga observationer från granskningen samt 
sammanfattade bedömningar.  

Vi vill betona att det i merparten av alla utskrivningsärenden finns en god och välfungerande 
samverkan, men vissa situationer och omständigheter leder återkommande till problem och det är 
dessa vi främst uppmärksammar genom rapporten.  

Grön process

• Patient som är känd i 
kommunen och som skrivs 
ut från sjukhuset med 
samma eller likartade 
insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i 
kommunen, och som är i 
behov av enklare medicinska 
åtgärder samma eller 
nästkommande dag. 

• Patient som inte är känd i 
kommunen och som har 
mindre nytillkomna insatser 
tex larm, och som inte 
behöver startas upp samma 
dag som hemgång.

Gul process

• Patient som skrivs ut från 
sjukhuset med insatser som 
ska startas upp samma dag 
som hemgång. 

• Om patienten bedöms 
kunna planeras ut enligt gul 
process ska patienten 
vanligtvis gå hem samma 
dag som den är 
utskrivningsklar 

Röd process

• Patient som skrivs ut från 
sjukhuset med insatser med 
stor komplexitet eller behov 
av mycket omfattande 
insatser

• Om patienten bedöms 
kunna planeras ut enligt röd 
process ska patienten 
vanligtvis kunna gå hem 
tidigast dagen efter att SIP 
upprättas.

Inskrivning Vårdtid Utskrivningsklar Hemgång Uppföljning
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3.1 Steg 1: Inskrivning 

Enligt LUS ska berörda enheter underrättas om en patient vid inskrivning bedöms behöva insatser 
från socialtjänsten eller öppenvården efter utskrivning.8 Inskrivningsmeddelande ska innehålla 
beräknat utskrivningsdatum samt patientens personuppgifter och skickas senast 24 timmar efter 
inskrivning. Om ett behov av insatser från kommun eller öppenvård upptäcks eller uppstår senare 
under vårdtillfället ska inskrivningsmeddelande skickas senast 24 timmar efter bedömningen. Om 
den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras ska den slutna vården så snart det är möjligt 
underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 1 - Inskrivning 

Sjukhuset ●●● Skicka inskrivningsmeddelande i Prator inom 24 timmar för patienter med 
pågående insatser från hemtjänsten och/eller hemsjukvård. Inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla uppgift om beräknad utskrivningsdag samt efter samtycke även preliminär 
diagnos. Om utskrivningsdatum ändras ska kommun och öppenvård meddelas. Ange 
patientens telefonnummer i Prator. 

● Om det senare under vårdförloppet bedöms att patienten behöver insatser skickas 
inskrivningsmeddelande omgående efter denna bedömning. 

Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag (vardagar) och ange fast 
vårdkontakt. 

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag.  

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag.  

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

●●● Individuellt anpassade hjälpmedel (exempelvis komfortrullstol) bör följa patienten 
till sjukhuset. 

● Särskild rutin för säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning. 

 

3.1.1 Det finns ett väletablerat system för informationsöverföring som har både starka och 
svaga sidor 

För informationsöverföring och utskrivningsplanering mellan slutenvård, öppenvård och kommun 
används systemet Prator, som finns till specifikt för detta ändamål. Alla vårdtagare inom den 
somatiska slutenvården (oberoende av diagnos eller ålder) som behöver insatser från kommunen 
och/eller hälso- och sjukvården efter utskrivning ska efter samtycke skrivas in i Prator. Systemet 
innehåller stöd för trepartsdokumentation av varje steg i utskrivningsprocessen och har stöd för 
tilläggsanteckningar/meddelanden fristående från de avgränsade aktiviteterna.  

Av intervjuer framgår att Prator generellt uppfattas vara ett ändamålsenligt verktyg. Det beskrivs 
vara funktionellt, relativt användarvänligt och skapar goda förutsättningar för en välfungerande 
samverkan. En risk som framhålls i flera intervjuer är att utskrivningsprocessen blivit så nära 
förknippad med systemet Prator att många medarbetare inte känns vid att delar av 
utskrivningsprocessen behöver ske utanför systemet.  

En problematik som framkommer av intervjuerna är att behörigheten i Prator skiljer sig åt mellan 
kommunerna. I vissa kommuner har biståndsenheten och eventuell ytterligare legitimerad personal 
med behörighet tillgång till Prator. I andra kommuner har även hemtjänstenheten tillgång till Prator. 

 
8 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 1-4 §§ 
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En följdeffekt är att mycket kommunikation sker muntligt över telefon utöver Prator, både internt 
inom kommunen samt externt med regionen. Det skapar också en ovisshet från sjukhusens sida när 
kommunikationsrutinerna varierar beroende på vilken kommun patienten är hemmahörande i. 

Ytterligare ett problem som lyfts fram i intervjuer är att det inte finns en koppling till 
journalsystemen, utan Prator används parallellt med varje huvudmans övriga system, vilket orsakar 
extra administration.  

Ett nytt kommunikations- och informationsöverföringssystem ska ersätta Prator i oktober 2024. Av 
intervjuer framkommer att det finns en oro inför bytet av IT-system. Oron gäller både funktionalitet 
och den befarat omfattande implementerings- och utbildningsprocessen.   

3.1.2 Aktörerna är inte överens om vilken processfärg som ska tillämpas  

Beroende på patientens uppskattade stöd- och omvårdnadsbehov efter utskrivning väljer sjukhuset 
om grön, gul eller röd process ska tillämpas. Av intervjuer framkommer att det råder delade 
uppfattningar mellan aktörerna om val av process. Konsekvensen av detta blir att aktörerna inte 
aktiverar en planeringsform anpassad till patientens behov av stöd. 

Målgrupp för respektive processfärg definieras i riktlinjen. Kommunerna beskriver att de har upplevt 
en ökad förskjutning där tidigare röda processer har blivit gula likväl som att gula processer nu 
bedöms som gröna. Detta utan att en förändring i bedömningen av patientens hälsotillstånd skett, 
vilket innebär att patienter kan ha omfattande omvårdnadsbehov, hjälpmedelsbehov eller 
bostadsanpassning i en lägre processnivå. Kommunerna beskriver också en breddning av den gula 
processen vilken kan vara ”allt ifrån ljusgul till orange”, vilket riktlinjen inte stödjer. 
Biståndsenheternas uppfattning är att val av processfärg skiljer sig mellan sjukhus och mellan 
avdelningar inom samma sjukhus, trots likvärdiga behov hos patienten. 

Intervjuade från sjukhusen delar bilden av att antalet rödmarkerade processer är färre för tillfället. 
Det finns inte ett uttalat mål om att minska antalet röda processer och fördelningen har inte 
analyserats. Intervjuade från både kommuner och sjukhus lyfter flera delvis motstridiga 
spekulationer kring förskjutningen, vilka vi bedömer kan vara relevanta för länsstyrgruppen att 
analysera närmare:  

• Att sjukhusets tilltro till kommunernas sjukvårdskompetens har ökat i takt med att 
samverkan blivit mer etablerad.  

• Att sjukhuset inte har tillräcklig kunskap om begränsningarna i kommunens kompetens och 
uppdrag. 

• Att det finns en önskan om att regionens primärvård ska bli mer involverade och ta ett större 
ansvar i utskrivningsprocessen, vilket kan uppnås om fler processer är gröna eller gula. 

• Att patienter motsätter sig det stöd som finnas att få och inte vill delta i en SIP. 
• Att personalsituationen på sjukhusen blivit mer pressad och att det är för tidskrävande att ta 

den röda processens samordnande ansvar. 
 
Konsekvensen av att patienter med omfattande behov av stöd klassificeras med fel färg är 
huvudsakligen att den samordnade planeringen inte påbörjas i tid. Det kan leda till att patienten blir 
kvar på sjukhus, eller att patienten kommer hem med ett större stödbehov än kommunen väntat sig 
vilket kan leda till återinskrivning. Rätt form av samordnad planering är viktigt för att säkerställa 
patientens delaktighet och trygghet. 

3.1.3 Förändringar av utskrivningsdatum orsakar problem för kommunerna 
I samband med att patienten skrivs in på sjukhus ska ett inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter med uppgift om beräknad utskrivningsdag. Om datumet ändras ska kommunen och 
öppenvård meddelas.  

Intervjuade biståndshandläggare uppger att en stor svårighet i planeringen av insatser är att det 
preliminära utskrivningsdatumet ofta ändras med kort varsel. Om utskrivningsdatumet tidigareläggs 
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leder det till svårigheter att hinna planera för mottagandet och verkställa insatserna. Om 
utskrivningsdatum å andra sidan senareläggs med kort varsel leder det istället till att kommunen har 
avsatt resurser (exempelvis schemalagt hemtjänstpersonal eller reserverat plats på korttidsboende) 
som inte nyttjas, vilket skapar onödiga kostnader för kommunen samt påverkar planeringen för 
andra brukare.  

Sjukhusen beskriver att det är en stor utmaning att kunna förutse när en patient ska skrivas ut, inte 
minst multisjuka patienter vars hälsotillstånd snabbt kan förändras. Därtill utgör 
utskrivningsdatumet en viktig del i att tillvarata patientperspektivet då patienten genom att ha ett 
utskrivningsdatum att förhålla sig till blir involverad i processen.  

3.1.4 Samordnande funktioner underlättar utskrivningsprocessen 
Vid samtliga av länets sjukhus finns utskrivningssamordnare, vilka är undersköterskor och som 
ansvarar för att koordinera samverkan kring patientärenden. Omfattningen varierar (heltid, deltid 
eller inte alls) beroende på hur respektive avdelningschef planerat arbetet. Till stöd finns vid varje 
sjukhus en utskrivningsledare som har ett övergripande ansvar.  

Funktionen beskrivs i intervjuer underlätta samverkan både kring enskilda patientärenden och på en 
övergripande nivå. De beskrivs underlätta utskrivningsprocessen samt fungera som en brygga 
mellan sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna, inte minst vid eventuella avvikelser eller 
missförstånd i samverkan. På de avdelningar det inte finns utskrivningssamordnare beskrivs 
utskrivningsprocessen vara mer tidskrävande för båda huvudmännen och enligt de intervjuade sker 
fler avsteg från riktlinjen. Därutöver beskrivs det finnas en relativt stor personalomsättning bland 
utskrivningssamordnarna samt att det endast på ett fåtal avdelningar finns flera 
utskrivningssamordnare som kan tjänstgöra om ordinarie utskrivningssamordnare är sjuk eller har 
semester. Sommarmånaderna beskrivs vara extra besvärliga.  

Det varierar mellan kommunerna i vilken omfattning motsvarande funktion finns utsedda. I vissa 
kommuner har särskilda biståndshandläggare ett uttalat ansvar för utskrivningsprocessen, medan 
andra kommuner har valt att låta det vara en del av alla biståndshandläggares uppdrag för att 
minska personbundenheten. 

3.1.5 Den fasta vårdkontaktens roll har sammanfogats med samordningssköterskornas 

Enligt LUS ska en fast vårdkontakt utses av verksamhetschef inom den öppna vården 
(vårdcentralen), när ett inskrivningsmeddelande mottagits och innan patienten skrivs ut.9 Enligt 
riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan ska en fast vårdkontakt alltid utses. Enligt 
”Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland” ska funktionen samordningssköterska 
för multisjuka och äldre finnas på varje vårdcentral. På samtliga vårdcentraler som omfattats av 
denna granskning ansvarar samordningssjuksköterskor för att under utskrivningsprocessen vara fast 
vårdkontakt åt alla patienter som omfattas av LUS, inte bara multisjuka och äldre. Det varierar 
mellan vårdcentralerna om detta senare ersätts med en fast läkarkontakt. 

Uppdraget fast vårdkontakt är inte tydligt formulerat i vare sig LUS eller i de länsgemensamma 
riktlinjerna. Uppdragets innehåll och omfattning är heller inte tydligt definierat i hälso- och 
sjukvårdslagen, patientlagen eller i förarbetena till LUS. Av propositionen inför 2010 års 
förändringar av hälso- och sjukvårdslagen, där rätten till fast vårdkontakt först infördes, framgår att 
vårdgivare måste säkerställa att det finns rutiner på övergripande nivå och att lokala rutiner kan 
upprättas för hur och när en fast vårdkontakt bör utses, vilken personal som kan ta på sig uppdraget 
samt vilken typ av uppgifter som ska ingå i uppdraget.10 Av förarbetena till LUS framgår att patienter 
som omfattas av LUS alltid ska få en fast vårdkontakt, vilket tydliggör den öppna vårdens 
helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvårdsinsatser efter utskrivningen.11 Utredningen 

 
9 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 5 §. 
10 Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk 
bedömning, s. 61f 
11 SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, s. 211f.  
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menade på att den medicinska kompetensen i öppenvården måste vara tillgänglig på ett enkelt sätt 
såväl för patienten själv som för andra berörda enheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Även om patienten i huvudsak får sin dagliga vård från en annan verksamhet. 

Uppdraget som fast vårdkontakt beskrivs indirekt i rutinen ”Samordningssjuksköterska för multisjuka 
och äldre”. För att ge äldre och multisjuka förutsättningar att bibehålla hälsa, självbestämmande och 
integritet samt bidra till att den sjuke och dennes närstående kan känna trygghet i vardagen samt i 
kontakt med vården finns funktionen samordningssjuksköterska. Samordningssjuksköterskan ska 
förutom att vara fast vårdkontakt för patienten också vara den samordnande kontakten vid 
samverkan med kommunernas hälso-och sjukvård samt vid kontakt med avdelningar på sjukhuset.  

På Samverkanswebben saknas information om uppdraget som fast vårdkontakt. Eftersom 
lagstiftningen är vag kring denna roll bedömer vi att det kan finnas behov av förtydligande när det 
gäller processen kring LUS-patienter. Särskilt komplexa riskerar gränsdragningarna att bli när 
patienten är inskriven på särskilt boende/korttidsboende eller SSIH. Där har patienten vårdkontakter 
som denne träffar med hög frekvens och kontinuitet. Samtidigt kvarstår rollen som fast vårdkontakt 
hos vårdcentralen, som mer sällan har kontakt med patienten. Det samordnande helhetsansvaret för 
den fasta vårdkontakten bör därför definieras tydligare. 

Av intervjuade framgår att det pågår ett förändringsarbete inom den regionala primärvården där den 
fasta vårdkontakten i form av samordningssköterskorna beskrivs vara central i utvecklingen mot ett 
effektivt resursanvändande och för omställningen till en relationsbaserad nära vård. Intervjuade 
vårdcentraler redogör för att tilldelningen av fast vårdkontakt sker på olika sätt. Vanligt 
förekommande är att samordningssköterskorna, eftersom de har tillgång till Prator, blir fast 
vårdkontakt till samtliga patienter som omfattas av LUS. Samordningssköterskan kan således vara 
fast vårdkontakt till ett mycket stort antal patienter där uppdraget beskrivs vara en administrativ 
lösning. Den huvudsakliga arbetsuppgiften beskrivs av intervjuad samordningssköterska vara att 
ringa det enligt riktlinjen angivna uppföljningssamtalet till patienten inom sju dagar. Vi noterar också 
att vårdkontakten oftast väljs utan att patienten har kännedom om detta, eller utan att 
vårdcentralerna efterfrågar eventuella särskilda önskemål.  

Implementeringen av samordningssjuksköterska som fast vårdkontakt skiljer sig mellan granskade 
vårdcentraler. Intervjuade påtalar dock att det inom primärvården saknas resurser för att 
omställningen ska kunna äga rum i önskad hastighet. Därutöver försvårar en hög 
personalomsättning omställningen till nära vård med fler fasta vårdkontakter. Införandet av LUS har 
därför inneburit stora utmaningar för primärvården.  

3.2 Steg 2: Vårdtid 

Enligt LUS ska berörda enheter inom socialtjänsten och öppenvården vid mottaget av 
inskrivningsmeddelande börja planera insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och 
säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter utskrivning få sina behov tillgodosedda.12 
Målsättningen är enligt den länsövergripande rutinen att den enskilde ska garanteras en trygg och 
säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset.  

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 2 - Vårdtid 

Sjukhuset ●● Beskriva status och behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser i Prator.  
●●● Om det senare under vårdförloppet bedöms att patienten behöver insatser skickas 
inskrivningsmeddelande omgående efter denna bedömning. 
●● Skicka initiativ till SIP via Prator.  
● Status och behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser beskrivs enligt SBAR i Prator. 
● Förbereda och kalla till SIP som görs på sjukhus innan patienten blir utskrivningsklar. 
Medverka samt dokumentera vid SIP. 
● Planera inför utskrivning.  

 
12 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 6 §. 
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● Vid behov erbjuda kommunens personal utbildning. 
●● Skrymmande nödvändiga hjälpmedel ska beställas så de är hemma när patienten 
kommer hem. 
● Ge uppdrag till kommunens hälso- och sjukvård. Uppdrag förbereds och utförs enligt 
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Södermanlands län. 

Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag (vardagar) och ange fast 
vårdkontakt. Informera sjukhuset om aktuella insatser. 
● Skriva in adekvat information i SBAR i Prator. 
● Fylla på med adekvat information i SBAR. 
● Planera inför mottagande av medicinskt ansvar och samarbete med kommunens 
socialtjänst och/eller hemsjukvård. 
● Förbereda och medverka vid SIP. Tid för uppföljning och samordningsansvarig för SIP 
ska bestämmas innan utskrivning. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag. Informera sjukhuset om aktuella 
insatser. 
●● Fylla på med adekvat information i SBAR i Prator. 
● Delta vid utbildning. 
● Planera inför mottagande i hemmet och samarbete med läkare i landstingsfinansierad 
öppenvård. 
● Bekräfta uppdraget till hemsjukvården. 
● Förbered och medverka vid SIP. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag. Informera sjukhuset om aktuella 
insatser. 
●● Fylla på med adekvat information i SBAR i Prator. 
● Delta vid utbildning. 
● Planera inför mottagande i hemmet. 
● Förbered och medverka vid SIP. 
●● Lämna utförarens kontaktuppgifter till sjukhuset. 

 

3.2.1 Informationsöverföringen mellan parterna brister eller sker i parallella kanaler 
Kommunikation mellan slutenvård, öppenvård och kommun inför utskrivning ska enligt riktlinjen ske i 
Prator. Enligt riktlinjen ska sjukhusen beskriva status och behov av fortsatta vård- och 
omsorgsinsatser i Prator vid samtliga processer. Intervjuade biståndshandläggare beskriver dock att 
informationsöverföring genom Prator huvudsakligen sker endast om det är en röd process. Vid grön 
och gul process sker merparten av kommunikationen i stället över telefon.  

Bland de intervjuade upplever både kommunernas biståndshandläggare och sjukhusens 
utskrivningssamordnare att kommunikationen brister. Konsekvensen blir att biståndshandläggarna 
får efterfråga kompletterande information över telefon eller genom andra parallella 
kommunikationskanaler, vilket orsakar merarbete och riskerar att spårbarhet går förlorad. 
Utskrivningssamordnare påtalar att de uppfattar att ett tydligt trendbrott skedde under Covid-19-
pandemin, där biståndshandläggarna började ringa istället för att använda Prator, vilket delvis har 
fortsatt. 

Intervjuade biståndshandläggare beskriver att på de avdelningar det inte finns 
utskrivningssamordnare fungerar informationsöverföringen sämre. Att utskrivningssamordnare är 
undersköterskor och inte sjuksköterskor beskrivs av vissa intervjuade innebära begränsningar i 
förmågan att självständigt bedöma och beskriva patientens medicinska behov. Likväl som att ha en 
proaktivt samordnande och kritiskt ifrågasättande roll gentemot övriga professioner på sjukhuset.  

3.2.2 Metodstödet uppges vara otillräckligt och svårt att hitta 

Från både regionen och kommunerna framhålls att det saknas kompletterande vägledning till 
medarbetare i specifika situationer i utskrivningsprocessen. Exempelvis beskrivs att det saknas 
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handfasta, förenklade och användarvänliga vägledningar eller checklistor för de situationer där 
problem ofta uppstår. Enligt divisionschef för primärvård pågår det ett arbete med att ta fram en 
utskrivningsskola. 

Regionen tillhandahåller Samverkanswebben, en webbplats för vårdgivare, kommuner och andra 
samarbetspartners som har gemensamma uppdrag med regionen. Genom Samverkanswebben 
förmedlas information som utarbetats av eller för samverkansstrukturen i regionen. Däribland finns 
information om strukturen för närvårdssamverkan, information att vidareförmedla till 
anhöriga/närstående, information om hemsjukvård, information om läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård samt ingångna avtal, riktlinjer och överenskommelser som gäller inom Närvården 
i Sörmland. Vid genomförda intervjuer hänvisar kommunernas medarbetare ofta till 
Samverkanswebben och det finns en god kännedom om sidans existens. Sidan uppges dock inte vara 
användarvänlig vilket, i kombination med begränsat innehåll, får konsekvensen att den inte används i 
särskilt hög utsträckning. 

Av intervju framgår att avsikten från länsgemensamt regionalt stöd är att se över 
Samverkanswebbens innehåll och användarvänlighet framgent.  

3.2.3 SIP-möten sker i liten utsträckning och vårdcentralerna upplevs frånvarande 

Enligt LUS ska en samordnad individuell planering (SIP) genomföras om patienten efter 
utskrivningen behöver insatser från både region och kommunens socialtjänst och/eller hälso- och 
sjukvård.13 En kallelse till SIP ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i den 
öppna vården, senast tre kalenderdagar efter att slutenvården har meddelat att patienten är 
utskrivningsklar.14 Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive 
huvudman ska svara för, vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än kommunen eller regionen 
och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.15 

I och med införandet av LUS har den fasta vårdkontakten i primärvården erlagts ansvaret att kalla till 
SIP: en. Det är en förändring som syftar till att aktivera primärvården på ett tidigt stadium och 
därmed säkerställa samordning och kontinuitet.16 Inom Närvård i Sörmland har den fasta 
vårdkontakten i de länsgemensamma riktlinjerna inte erlagts lika stort ansvar som lagens intentioner 
anger. Av den länsgemensamma rutinen framgår att ansvaret för att kalla till SIP skiljer sig beroende 
på processfärg. Vid röd och gul process ska sjukhuset initiera SIP.  Vid uppföljning av gul process är 
vårdcentralen huvudansvarig och vid uppföljning av grön process ligger ansvaret på både kommun 
och vårdcentral. Samtliga har alltid möjlighet att påkalla behovet. Primärvården har dock ett ansvar 
att delta vid SIP under utskrivningstiden. Av intervjuer framkommer en samstämmig bild från 
kommuner och sjukhus om att primärvården uteblir eller tar en passiv roll vid SIP-möten.  

Intervjuade från vårdcentralerna känns vid beskrivningen, men beskriver att de inte upplever sig ha 
en nödvändig roll i dessa SIP-möten. Deras samordningsroll är marginell i jämförelse med 
slutenvården och kommunerna. Därutöver beskriver intervjuade att en SIP inte alltid är nödvändigt 
då det inte finns något behov av insatser från primärvården. Primärvården är delaktiga i 
utskrivningsprocessen på andra sätt än att medverka vid SIP. Uppföljningsansvaret att ringa en 
utskriven patient inom sju dagar lyfts fram som exempel.  

I Prator registreras när en part har tagit initiativ till en SIP, men inte hur många som faktiskt 
genomförs eller vilka parter som medverkar. Det finns inte heller någon dokumentation över 
bedömningen av behovet av SIP eller om patienten har erbjudits SIP men tackat nej. Mot den 
bakgrunden är det svårt att bedöma hur stort antalet rimligen borde vara.  

Vissa intervjuade lyfter fram att digital planering och SIP-möten också har oönskade negativa 
effekter ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är många patienter som inte förstår digital 

 
13 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 4 kap 1 §. 
14 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 4 kap 3 §. 
15 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap. 4 § samt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 7 §. 
16 SOU 2015:20 s. 231 
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informationsöverföring, främst demenssjuka patienter, vilket gör att de inte i tillräcklig utsträckning 
blir involverade i utskrivningsprocessen. De flesta SIP:ar enligt de gröna och gula processerna sker 
över telefon, medan röda processer hanteras genom videolänk eller fysiska möten.  

3.2.4 Patientens delaktighet i planeringen kan utvecklas 
Enligt riktlinjen ska en trygg och säker utskrivning från sluten vård bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt vilken enhet som är 
ansvarig för respektive insats ska klargöras inför utskrivning. Personalen ska särskilt beakta 
närståendes delaktighet, utifrån samtycke från patienten. 

En konsekvens av att planeringen mellan parterna huvudsakligen sker genom Prator och telefon är 
att patienten inte är delaktig och inte heller har mer insyn än vad som förmedlas av behandlande 
läkare eller annan vårdpersonal på sjukhuset. Den fasta vårdkontakten i form av 
samordningssjuksköterska på vårdcentralerna tar inte kontakt med patienten förrän efter hemgång.  

Kommunikationen med patienten förefaller ibland vara i otakt mellan parterna. Flera av de 
intervjuade biståndshandläggarna beskriver att de ibland kontaktar patienter som ännu inte har 
informerats av sin läkare om förestående utskrivning, och som blir illa berörda av beskedet. 
Intervjuade läkare beskriver i gengäld att de ofta mottar frågor från både patienter och anhöriga om 
vad som kommer att hända efter utskrivningen, där osäkerhet kring fortsatt stöd skapar stor oro hos 
patienten dagarna före hemgång. 

3.2.5 Att utbilda kommunens personal upplevs betungande för sjukhusen 

Enligt riktlinjerna ansvarar sjukhuset för att vid behov utbilda kommunens personal. Det handlar i 
sammanhanget vanligen om utbildning av hemtjänst i hantering av medicinteknisk utrustning som 
exempelvis syrgaspump eller sondmatning. Utbildningen genomförs av personalen vid den avdelning 
där patienten vårdas. Att utbildningarna sker på förfrågan kopplat till enskilda patienter gör, i 
kombination med hög personalomsättning och stort antal från varandra separata hemtjänstenheter, 
att förfarandet upplevs betungande för sjukhuspersonalen. 

3.3 Steg 3: Utskrivningsklar 

Enligt LUS ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om att en patient 
är utskrivningsklar, när den behandlande läkaren har gjort denna bedömning.17 Enligt den 
länsgemensamma riktlinjen betyder utskrivningsklar att den behandlade läkaren har bedömt att 
patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. Förutsättningen för 
utskrivningsklar är att samtliga kriterier för hemgångsklar är uppfyllda.  

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 3 - Utskrivningsklar 

Sjukhuset ●● Ge uppdrag till kommunens hälso- och sjukvård.  
● Uppdrag förbereds och utförs enligt Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Södermanlands län. 
●●● Skicka remiss till regionens öppenvård vid behov av fortsatta hälso- och 
sjukvårdsinsatser. I de fall patienten går till korttidsboende ska remiss skickas till den 
vårdcentral/motsvarande som har läkaransvar för korttidsboendet. 
●● Skriva utskrivningsrapport i Prator. Uppdatera rapporten vid förändring. 
●●● Läkemedel se rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning, hjälpmedel 
och medicinteknisk utrustning som krävs för att patienten ska klara de första tre 
vardagarna i hemmet avseende förflyttning, toalettbesök och nutrition finns tillgängliga 
för patienten. 
●●● Säkerställ att patienten är hemgångsklar. 

 
17 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 3 kap 1 §. 
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Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta mottagen remiss vardagar inom 24 timmar.  
●● I samband med hemgång tas ansvaret över i enlighet med remiss. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

● Återkoppla och bekräfta uppdraget. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Meddela när patienten är kommunklar samt kontaktuppgifter till utföraren. 
● Bekräfta utskrivningsrapport och kontakta vid behov patienten. 

 

3.3.1 Det råder delade uppfattningar om när patienten är utskrivningsklar 

En vanligt förekommande diskussion mellan kommun och sjukhus handlar om ifall en patient är 
färdigbehandlad eller inte. Konflikten bottnar ofta i en felaktig bild av tillgänglig kompetens och 
resurser inom den kommunala verksamheten, där utskrivande läkare av kommunerna upplevs ha 
orimligt höga förväntningar på vilken vård- och omsorg patienten kommer att få av kommunen. 
Intervjuade korttidsboendechefer beskriver att de förväntas ta emot mer sjuka personer än vad de 
har resurser att omhänderta sett till boendets personaltäthet och kompetensnivå. Därtill beskrivs att 
anhöriga från sjukhuset får en felaktig bild av vad korttidsboende innebär, om kommunernas 
möjlighet att erbjuda en korttidsplats samt av formerna för behovsprövning av dessa. 

Bland de intervjuade på sjukhusen framkommer en oroskänsla inför vissa utskrivningar. Flera läkare 
och sjuksköterskor belyser att patienter med rätta kan bedömas vara färdigbehandlade inom deras 
akut- eller specialistvårdsavdelning, men fortfarande ha ett stödbehov som överskrider vad som ges 
inom ramen för korttidsboende eller eget boende. Även kommunerna upplever att patienter i behov 
av fortsatt specialistvård efter utskrivning ofta leder till förlängda utskrivningsprocesser och mycket 
diskussion mellan parterna, även om antalet ärenden är få. Det framkommer frustration över 
otydliga, ineffektiva eller okända gränsdragningar mellan hemsjukvård och SSIH och palliativa 
patienter lyfts fram som särskilt utsatta. En översyn av arbetet med mobila specialistteam och 
jourteam lyfts fram som en möjlig väg framåt. Det framkommer även att det finns en brist på 
rehabiliteringsplatser i regionens regi för vissa patientgrupper. 

Läkare belyser också att många patienter återinläggs av icke-medicinska skäl, exempelvis att det 
saknas sjukvårdsrelaterat förbrukningsmaterial i hemmet när hemtjänsten ska utföra insatser. 
Rehab- och hjälpmedelsjour finns inte i regionen.  

3.3.2 Brister i kommunernas interna kommunikation gör att utskrivningar sker för tidigt 

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ’kommunklar’ ett meddelande som kommunen ska skicka 
för att informera slutenvård och öppenvård om när kommunens åtagande tidigast kan verkställas. 
Ibland brister kommunikationen och biståndshandläggaren markerar patienten som kommunklar 
utan att hemsjukvården är redo.  

Kommunernas stuprörsorganisation och informationsasymmetri orsakar ibland interna missförstånd. 
Det är biståndshandläggarna som hanterar kommunikationen via Prator och är de som förmedlar när 
kommunen är kommunklar. Biståndshandläggarna arbetar utifrån socialtjänstlagen, men 
markeringen kommunklar ska även omfatta hemsjukvården som får sitt uppdrag från läkare enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. En vanligt förekommande situation är att hemsjukvård eller rehab inte har 
hunnit säkerställa att patienten kan komma hem. Problemet skulle sannolikt kunna undvikas om fler 
enheter, utöver biståndshandläggarna, hade tillgång till Prator eller att kommunklar markeras 
separat för SoL och HSL-insatser. 

Vidare kritiseras sjukhusen för att inte särskilja begreppen utskrivningsklar, hemgångsklar och 
kommunklar. Intervjuade inom kommunerna beskriver att det förekommer situationer där sjukhusen 
skickar hem en patient så fort han eller hon är markerad som utskrivningsklar i Prator, utan att 
invänta kommunklar. 
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3.3.3 Rehabiliteringens frånvaro i processen upplevs vara särskilt problematisk 

En kritisk del i utskrivningsprocessen är att nödvändiga hjälpmedel finns på plats när patienten 
skrivs ut. Det kan exempelvis handla om hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning för att klara 
förflyttning, toalettbesök och nutrition. Regionen ansvarar för att patienten har hjälpmedel för de 
första tre vardagarna, samt mellanliggande helgdagar, därefter tar kommunens ansvar vid. När 
patienten ska skrivas ut från sjukhuset finns vissa enklare hjälpmedel i basförråd på sjukhusen för att 
medföras vid hemgång, exempelvis rullatorer eller anpassade toasitsar. Mer avancerade hjälpmedel 
såsom rullstolar eller en specialanpassad säng är en beställningsvara med leverans som kan dröja 
fem dagar. Patienten skrivs då ut utan anpassat hjälpmedel eller blir inneliggande på sjukhuset. 

Av granskningen framgår att den kommunala rehabiliteringens frånvaro i processen upplevs vara 
särskilt problematiskt, både under vårdtiden, vid utskrivning och efteråt. Den kommunala rehaben 
beskriver att deras perspektiv inte tillvaratas när patienten bedöms vara kommunklar. De blir 
involverade för sent och biståndshandläggarna arbetar utifrån en annan lagstiftning och har inte 
tillräcklig kännedom om vikten av rehab i utskrivningsprocessen. 

Det finns logistiska utmaningar kring förskrivning av hjälpmedel till inneliggande patienter. Det kan 
krävas hembesök för att kunna planera eller bedöma behovet av anpassningar och hjälpmedel, vilket 
inte alltid är möjligt när patienten är inneliggande. Efter utskrivning är patienten inte alltid tillgänglig 
för att ta emot leverans eller kan vara fysiskt förhindrad att öppna dörren vilket kräver samordning 
med anhöriga, hemtjänst eller primärvård. Intervjuade enhetschefer inom hemtjänst beskriver att 
hembesök från regionens rehab sker mycket sällan och att hemtjänstens kunskap om 
förutsättningarna i hemmet sällan efterfrågas. Därutöver beskriver sjukhusen att det inom den 
regionala rehaben finns bemanningsproblem då det inom många avdelningar inte finns 
sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Patienter som skrivs ut utan hjälpmedel eller med fel 
hjälpmedel återinskrivs i enstaka fall direkt efter utskrivning eftersom den enskilde inte har möjlighet 
att klara sig i hemmet utan erforderliga hjälpmedel. 

När kommunens rehab tar vid upplever många intervjuade att de hjälpmedel som sjukhuset har 
förskrivit inte finns eller är fel. Exempelvis vittnar flera kommuner om att de har ett ”hemligt lager” 
med inkontinenthjälpmedel då sjukhuset inte har förskrivit några alls eller tillräckligt många. Detta är 
inte tillåtet eftersom inkontinenthjälpmedel ska förskrivas individuellt. 

3.4 Steg 4: Hemgång 

Enligt LUS ska slutenvården överföra den information som är nödvändig för att berörda enheter ska 
kunna ge patienten insatser från socialtjänst eller hälso- och sjukvård, senast samma dag som 
patienten skrivs ut från vårdenheten.18 Information ska också ges till patient och närstående i 
enlighet med 3 kap. patientlagen (2014:821). 

Enligt den länsövergripande överenskommelsen är en patient hemgångsklar när samtliga kriterier 
nedan är uppfyllda: 

 Behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 Patienten har fått skriftlig information inför hemgång.  
 Fast vårdkontakt har utsetts i den regionfinansierade öppna vården. 
 Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har 

överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande. Nödvändiga hjälpmedel 
och medicinteknisk utrustning från Regionen är tillgängliga för patienten utifrån dennes 
behov.  

 
I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande vara färdigt enligt den länsgemensamma 
riktlinjen: remiss till öppenvård, medicinsk epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med 
läkemedelsberättelse, aktuell läkemedelslista från Regionens journal. Förutom detta ska även 
sjukintyg, egenvårdsbeslut, recept/dosrecept, uppdrag till hemsjukvården (med hemsjukvård avses 

 
18 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 3 kap 2 §. 
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vård i ordinärt boende och SÄBO/ korttidsboende), omvårdnadsepikris samt utskrivningsrapport i 
Prator göras klart. Patient och närstående ska ha fått information om fast vårdkontakt och fortsatt 
planering. Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via 
telefon. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 4 - Hemgång 

Sjukhuset ●●● Skicka [●●uppdaterad] utskrivningsrapport i Prator med uppgift om när patienten 
lämnar sjukhuset och redogörelse för patientens behov av fortsatt vård och omsorg. Ta 
kontakt med hemtjänsten [●/utföraren] [●dagen innan] för överenskommelse om 
lämplig tid för hemgång, beställ lämplig transport och beakta hjälpmedel. Avbryt eget 
deltagande i SIP samt överför samordningsansvaret till utsedd person. 
● Säkerställ att uppdraget till hemsjukvård (UHS) är bekräftat av mottagaren. Lämna ut 
information till patienten. Säkerställ att kontaktuppgifter till patienten utan pågående 
kommunala insatser överförs till kommunen. 
●● Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via 
telefon. 

Regionens 

öppenvård 

●● Överta medicinskt ansvar. 
● Överta medicinskt ansvar enligt SIP och efter mottagen remiss. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

● Skriva in patienten i hemsjukvård alternativt utföra enstaka hembesök samma dag 
som patienten kommer hem. 
●● Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt behov. 

Kommunens 

socialtjänst 

● Återinsätta tidigare insatser snarast dock senast inom 24 timmar. 
●● Påbörja insatser samma dag. 

 

Vi noterar att små skillnader mellan processfärgerna riskerar att leda till fel i detta steg. De tre 
processerna innehåller i huvudsak samma moment. Vid gul process ska kontakt med 
hemtjänst/utförare ske en dag tidigare än i grön och röd process. Endast i grön process ska sjukhuset 
säkerställa att uppdraget till hemsjukvård (UHS) är bekräftat av mottagen.  

3.4.1 Hemtjänsten överraskas ibland av utskrivningen 

Av samtal med biståndshandläggare och hemtjänsten framgår att sjukhusen tar kontakt med 
hemtjänsten för överenskommelse om lämplig tid för hemgång innan patienten är kommunklar. De 
intervjuade upplever också att det är vanligt förekommande att patienter skrivs ut med kort varsel 
på fredag eftermiddag, inför storhelger, inför semestertider, kvällstid när rehab inte är tillgängliga, 
när det är minst antal vårdplatser på sjukhuset och störst personalbrist inom hemtjänsten.  

Vår sammanställning över registrerade utskrivningsklar-datum i Prator tyder dock på att 
fördelningen är jämnt fördelad tisdag-fredag, med en liten övervikt på fredagar. Denna står dock inte 
i proportion till beskrivningen från de intervjuade. 
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Figur 3: Antal patienter 2021-2022 (t.o.m 15 nov 2022) markerade som utskrivningsklara i Prator fördelat per 
veckodag 

Upplevelsen av den ökade belastningen på obekväma bör ändå tas på allvar. Om informationen i 
Prator har varit bristfällig har kommunen inte tillräcklig kännedom om patientens behov och 
förutsättningar. Om information ändras eller tillkommer sent är det inte säkert att de funktioner som 
bevakar Prator hinner upptäcka och vidareförmedla det. Enligt riktlinjen ska nytillkommen 
information på kvällar och helger alltid meddelas via telefon för att säkerställa att informationen når 
fram, vilket enligt intervjuade inte alltid sker. En försvårande faktor från sjukhusets sida är att 
kommunerna har olika rutiner för huruvida hemtjänstgrupper läser information i prator eller inte. 
Bland länets kommuner finns därtill en stor variation i sammansättningen av verksamhet i egen regi 
och privata utförare i upphandlade system/valfrihetssystem. Antalet inblandade utförare och 
utförarnas respektive kapacitet är för vissa kommuner en komplicerande faktor när det gäller 
samverkan kring utskrivningsklara patienter.  

Hemtjänsten beskriver att de i nästan samtliga fall anpassar sig och hanterar oplanerade och sena 
utskrivningar men att det tar mycket tid och resurser i anspråk. I enstaka fall leder det till undvikbara 
återinskrivningar. Det beskrivs vara ett stort bekymmer och skapar negativa följder för såväl 
samverkan som patientens välmående.  

3.4.2 Bristande information vid hemgång hotar patientsäkerheten 

Vid hemgång ska sjukhuset säkerställa förmedlingen av utskrivningsinformation med 
läkemedelsberättelse, en skriftlig sammanfattning av de förändringar (in-/och utsättning, 
dosändring) som har gjorts under vårdtillfället. Den ges till patienten vid hemgång tillsammans med 
aktuell läkemedelslista från regionens journal. Som ytterligare stöd finns en rutin för säker 
läkemedelshantering vid in- och utskrivning. 

Representanter från kommunerna vittnar om att sjukhusets läkemedelslistor ofta är ofullständiga 
eller felaktiga. Ibland anländer utskrivna patienter till boendet eller hemmet utan att någon 
medicinlista har förmedlats, vilket leder till behov av att eftersöka information.  Vid intervjuer 
framkommer även att sjukhusen skriver ut egenvårdsintyg till patienter utan att säkerställa 
genomförandet efter utskrivning.  

Enligt den länsgemensamma riktlinjen ska patient och närstående ha fått information om fast 
vårdkontakt och fortsatt planering vid hemgång. Därutöver ska patienten få skriftlig information om 
vem som ansvarar för respektive åtgärd och hur man kommer i kontakt med denne. Skriftlig 
information ges med hjälp av informationsfoldrar. Foldern finns i två versioner utifrån att processen, 
vårdkontakter etc. skiljer sig och förhoppningen är att ge varje patient en så tydlig beskrivning som 
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möjligt. I informationsbreven finns bland annat information om utskrivningsprocessen, planering 
inför hemgång, vad som sker när du har kommit hem och kontaktuppgifter. Det finns också 
information om anhörigstöd. Informationen finns endast på svenska.  

3.4.3 Få SIP-möten sker i hemmet 
Enligt den länsgemensamma överenskommelsen ska arbetet organiseras på ett sådant sätt att SIP i 
huvudsak kan utföras i hemmet och inte på sjukhus. Få SIP-möten sker dock i hemmet där 
kommunen är sammankallande aktör. Intervjuade biståndshandläggare delar bilden av att det sker få 
SIP:ar i hemmet där kommunen har kallat till SIP. En orsak som lyfts från flera intervjuade är att 
sjukhuset ofta skickar initiativ till en SIP utan att fullfölja och avsluta den SIP:en. Det blir en SIP som 
inte leder någonstans och när patienten väl är hemma tar det stopp. Ansvaret faller mellan stolarna 
och aktörerna skyller på varandra.  

Därutöver påverkar kommunernas interna organisation möjligheten att kalla till SIP. Ett vanligt 
förekommande fenomen är att den kommunala organisationen är uppdelad och organiseras utifrån 
funktioner inom verksamheten där samverkan mellan funktionerna och verksamheterna stundtals är 
bristfällig. Det är vad som inom organisationsteori benämns som ’stuprörsorganisation’. 
Funktionerna utgör sedan de så kallade stuprören inom organisationen och dessa medför 
avgränsningar mellan avdelningarna vilket genererar svårigheter för de anställda att arbeta 
tvärsektoriellt. Biståndshandläggarna har möjlighet att kalla till SIP men problem uppstår då de inte 
har tillräcklig information och kunskap om patientens eventuella behov av SIP. Den typen av 
informationsasymmetri inom den kommunala stuprörsorganisationen bidrar således också till att 
kommunerna sällan kallar till SIP.  

Intervjuade inom vårdcentraler och sjukhus beskriver att SIP-möten vid behov alltid bör ske i 
hemmet då samordning och samverkan brister, detta i syfte att uppnå en personcentrerad nära vård 
där den enskilda patientens behov är i fokus. Det framkommer även att kommunen borde ta ett 
större ansvar att kalla till SIP i hemmet innan en sjukhusinläggning, i förebyggande syfte. 
Information om förändrat vård- och omsorgsbehov finns ofta hos hemtjänstpersonalen som möter 
brukaren dagligen och en tidigare SIP i hemmet skulle alltså kunna förhindra eller framflytta en 
sjukhusinläggning.  

3.5 Steg 5: Uppföljning 

Av lagstiftningen framgår inga krav eller förväntningar på uppföljning efter att patienten har lämnat 
sjukhuset. I den länsgemensamma riktlinjen finns krav på både uppföljande patientkontakt och 
direktiv kring hur parterna ska kalla till SIP om behov av samordning uppmärksammas efter 
hemkomst. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 5 - Uppföljning 

Sjukhuset ●●● Ringa upp patienten i hemmet inom 24 timmar för ett trygghetsskapande samtal 
(webbkollen). 

Regionens 

öppenvård 

●●● Ringa upp patienten i hemmet inom 7 dygn för ett trygghetsskapande samtal enligt 
webbkollen.  
●● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. Om någon part avser 
att delta via videolänk ska detta vara möjligt. Öppenvården ansvarar för att öppna länk 
som möjliggör anslutning från övriga parter. 
● Om patienten har behov av samordning kallar öppenvården till SIP i prator inom tre 
dagar från det att patienten är utskrivningsklar. Detta kan göras innan remiss kommit. 
Medverka samt dokumentera vid SIP. Om behov av samordning inte föreligger avslutas 
SIP processen. Följ Rutin för att hantera informationsflöde i Prator. Öppenvården 
ansvarar för att öppna videolänk som möjliggöra anslutning från övriga parter. 
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Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser.  
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. 
● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 

Kommunens 

socialtjänst 

● Kontakta patienten för bedömning av SoL-insatser inom 72 timmar eller 
nästkommande vardag efter hemkomst. 
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. 
●● Ringa upp patienten vid ordinarie uppföljningstillfälle (till exempel webbkollen).  
● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 

 

3.5.1 Telefonsamtal efter hemgång skapar trygghet, delaktighet och en möjlighet att fånga 
upp behov av bättre samordning – men alla patienter blir inte uppringda 

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ansvaret för uppföljningen delat. Sjukhuset ansvarar för att 
ringa upp patienten i hemmet inom 24 timmar för ett trygghetsskapande samtal. För detta används 
vård- och omsorgskollen (tidigare känt som webbkollen), ett av SKR framtaget intervjustöd för att 
följa upp kvaliteten för individer som har kontakt med vård och omsorg inom kommuner och 
regioner. Öppenvården ska ringa upp patienten i hemmet inom sju dygn för ett trygghetsskapande 
samtal enligt webbkollen. De standardiserade intervjumallarna är utformade för att skapa trygghet 
och delaktighet, och för att möjliggöra förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra 
läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns 
fortsatt behov av samordning. 

Kommunerna ska ringa upp patienten vid ordinarie uppföljningstillfälle. När detta inträffar varierar 
beroende på vilken typ av insats som har beviljats och om det är nya eller utökade insatser 
alternativt om tidigare beviljade insatser återupptagits. Rutinerna varierar mellan kommunerna. Vid 
ett utökat behov beviljas i regel nya eller utökade insatser för en kortare tid, ca två veckor, och följs 
därefter upp inför ett mer långvarigt biståndsbeslut.  

Följsamheten mot uppföljningsansvaret beskrivs vara bristfälligt. Enligt närvårdskoordinator har 
verktyget förändrats av SKR och regionen har under 2021-2022 testat olika verktyg och 
frågebatterier. Detta gör att jämförande statistik saknas. Vi har inte kunnat ta del av 
sammanställning över antal genomförda samtal som dokumenterats och kan därför inte jämföra med 
antalet utskrivningar som omfattas av LUS. Inom vissa avdelningar finns inte kännedom om att 
sjukhuset ska ringa upp patienten inom 24 timmar; inom andra avdelningar finns kännedom om 
sjukhusets uppföljningsansvar men det efterlevs inte till följd av tidsbrist. En intervjuad beskriver att 
många patienter blandar ihop de olika aktörerna när både sjukhuset, vårdcentralen och kommunen 
ringer, vilket skapar en förvirring.  

Inom primärvården är det samordningssjuksköterskorna som har de uppföljande samtalen. Det 
beskrivs inte vara några svårigheter att fullfölja ansvaret som riktlinjen anger. Vid dessa samtal kan 
samordningssjuksköterskorna identifiera om ytterliga samordningsinsatser krävs. 

3.5.2 Genomförda SIP utvärderas i regel inte gemensamt av aktörerna  

Att en SIP ska följas upp och avslutas beskrivs inte i lagstiftningen. Enligt den länsgemensamma 
riktlinjen ansvarar öppenvården och kommunen (beroende på vem som är sammankallande) för 
uppföljning av SIP gjord på sjukhuset vid röd process. Granskningen visar att gemensam 
formaliserad uppföljning av SIP inte sker i någon betydande utsträckning utan vanligen hanteras 
separat av respektive aktör.  Rutin för informationsflöde i Prator medger att uppföljning kan ske av 
den enskilde vårdgivaren eller gemensamt.  
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 Uppföljning, förbättringsarbete och utveckling 

4.1 Uppföljningen inom ansvariga nämnder och styrelser är begränsad 

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Vi noterar att det inte har tagits 
fram någon uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad.  

Den länsövergripande riktlinjen diskuteras återkommande inom strukturen för närvårdssamverkan. 
Riktlinjerna reviderades av NSV senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna pågår vid 
tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023. 

Genomgående är att endast ett fåtal av de ansvariga nämnderna följer upp arbetet på övergripande 
nivå. Bland granskade nämnder och styrelse noterar vi inga specifika mål eller nyckeltal kopplat till 
LUS. Enligt intervjuade förvaltningschefer finns en stor tilltro till verksamheten och ingen särskild 
uppföljning efterfrågas eftersom samverkan upplevs välfungerande och kommunen inte blivit 
betalningsansvarig. Flera av förvaltningscheferna beskriver att de kontinuerligt, eller vid behov, 
lämnar skriftlig eller muntlig information om arbetet med LUS och samverkan kring utskrivningsklara 
patienter. I övrigt rapporteras statistik i form av exempelvis utskrivningsklara dagar. 

4.2 Statistiken tyder på att utskrivningsprocessen är effektiv  

Sedan 2014 har det skett tydliga framsteg gällande att skapa en utskrivningsprocess där patienter 
kan skrivas ut så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Andel vårdplatser som beläggs av utskrivningsklara patienter minskade kraftigt, 
från att inledningsvis ha varit avsevärt högre än genomsnitt i övriga landet. Utvecklingen har sedan 
2020 vänt uppåt och är nu i paritet med genomsnittet. 

 

Figur 3: Belagda platser, som visar andel (%) disponibla vårdplatser som i genomsnitt under månaden varit 
belagda av utskrivningsklara patienter, källa SKR Väntetider i vården. 

Trots det framgångsrika arbetet är medelvårdtiden som utskrivningsklar i den somatiska vården 
högre i Södermanlands län än övriga i landet. Observera att statistiken skiljer sig mot de resultat 
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som redogjordes i avsnitt 2.2 om betalningsansvar, eftersom betalningsansvarsgrundande dagar inte 
omfattar nolldagen och har bryttider vid klockslag. 

 

Figur 4: Dagar i snitt, som visar medelvårdtiden som utskrivningsklar för de patienter som skrivits ut under 
månaden och som varit utskrivningsklara minst en dag. Källa: SKR Väntetider i vården. 

Av redovisning framgår att andelen patienter som skrivits ut på första utskrivningsklara dagen är 
högre i Södermanlands län i jämförelse med övriga landet. 

  

Figur 5: Andel patienter som skrivs ut på utskrivningsklardagen i förhållande till antal vårdtillfällen där patient 
varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. Källa: SKR Väntetider i vården. 
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4.3 Arbete för att motverka undvikbara återinskrivningar är ett prioriterat område 

Det framgår att parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av 
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i 
sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet men det är 
inte klarlagt vad det gemensamma arbetet ska leda till.  

Samtliga intervjuade är eniga om att en god kvalitet i samverkan kring utskrivningsprocessen är ett 
av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med undvikbara återinskrivningar i sluten vård. 
Upplevelsen av att utskrivningsprocessen går för fort och att aktörerna inte hinner säkerställa alla 
moment som de vet är kritiska för en trygg och effektiv utskrivning beskrivs av många som ett 
problem.  

Det finns ett gemensamt arbetssätt för att bedöma förändrade hälsotillstånd hos patienter, SKILS. 
Metoden används av sjuksköterskor hos patienter i hemmet, i hemsjukvården, särskilda boenden, 
korttidsboenden och i regionens mobila verksamheter. Bedömningen ligger till grund för 
överrapportering till vårdcentralen, mobil läkare och eller akuten och ger ett underlag för nästa 
vårdgivare och för beslut om vårdnivå. När dessa kontroller sker i hemmet används övervakningsblad 
i hemmet som säkerställer att besök från annan verksamhet, ambulans eller mobilt team enkelt kan 
jämföra med aktuella värden, oberoende av tillgång till journal.  

Tillgängliga data för andel patienter med oplanerade återinläggningar finns till och med 2021. I 
denna statistik tas ingen hänsyn till samsjuklighet, diagnossättning, utförd egenvård eller andra 
faktorer som försvårar tolkning. Det omfattar heller inte bara patienter som omfattats av LUS. 
Jämförelsen tyder på att det under senare år har skett en viss ökning av oplanerade 
återinläggningar 2021, och att det sedan 2018 sker fler återinskrivningar i Region Sörmland i 
jämförelse med övriga regioner.  

 
 
Figur 6: Andel patienter 65 år eller äldre med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. Källa: 
Socialstyrelsen/Patientregistret via Socialstyrelsens data för jämförelser. 

Inom ramen för den regionala samverkansstrukturen diskuteras undvikbara återinskrivningar, både 
utifrån avvikelser och genom att lyfta framstående exempel.  
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Beredningsgruppen äldre sammanställer årligen en skriftlig presentation redovisat som PowerPoint 
till Länsstyrgruppen. Där framgår bland annat analys av återinläggningar i respektive geografisk 
arbetsgrupp. Därutöver genomfördes mer ingående uppföljning av återinläggningar i Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Gnesta kommun samt Flens 
kommun under 2020. I sammanställningen finns ingen statistik på antalet eller andelen 
återinskrivningar av äldre patienter som skrivs ut. Det finns heller ingen beslutad målsättning som 
driver arbetet med att minska antalet återinskrivningar. Under Coronapandemin gavs mindre tid till 
uppföljningar pga. omprioriteringar av arbetsuppgifter. 2022 års uppföljning presenteras för 
Länsstyrgruppen under december månad.  

I analysen av enskilda återinskrivningar mellan 2018 och 2021 framkommer bland annat: 
 

 Viktigt med uppföljning från sjukhuset genom Webbkollen inom 24 timmar 
 Sjukhuset måste förbättra sitt arbete med uppdrag till hemsjukvården 
 Flera mycket komplexa fall där SIP saknades (många gånger säger patienten nej) 
 Remiss till vårdcentral saknas ofta 
 Stundtals bristfällig följsamhet mot riktlinjen  
 Tveksamt om patienten verkligen är hemgångsklar  
 Viktigt att utveckla den proaktiva processen 
 Bättre möjlighet till snabba/akuta hembesök från läkare 
 Öppenvården behöver bli mer delaktiga i hela utskrivningsprocessen 
 Fler gula och röda processer behövs 
 Bristande information till patient/kommun vid utskrivning 
 Frågetecken inför öppenvårdens uppföljningsansvar om 7 dagar är för lång tid 
 Behov av fler SIP:ar i hemmet 
 Bättre uppföljning även vid grön process 

 
Vi noterar att många av iakttagelserna är snarlika mot de observationer EY har gjort och presenterat 
i kapitel 3 i denna granskning. Att flera av iakttagelserna kvarstår sedan 2018 tyder på att 
eventuella åtgärder inte att varit tillräckliga för att lösa problemen. 

Bland de intervjuade framgår att arbete med att motverka undvikbara återinskrivningar i första hand 
är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna vid utskrivning, 
för att därmed säkra en trygg hemgång och en sammanhållen vårdkedja, lyfts av många fram som 
en central insats. Flera representanter från SÄBO och hemtjänst framhåller också insatser såsom 
fallprevention (utvecklas för närvarande inom alla äldre-arbetsgrupper) och samarbete med regionen 
för att nå ut med information till inneliggande patienter och anhöriga om vilka hjälpinsatser som 
finns att tillgå efter utskrivning. I intervjuer framkommer också att trygg hemgång används som 
metod i flertalet kommuner för att bland annat undvika återinskrivningar. Inom kommunerna utgörs 
trygg hemgång oftast av ett sammanhållet team som tar ett helhetsansvar för den enskilde och ger 
förstärkta insatser under högst två veckor. Som nämnts ovan har dock flera kommuner nyligen valt 
att avveckla trygg hemgång-verksamheten. 

4.4 Det saknas ett gemensamt system för hantering av avvikelser  

Det saknas direktiv kring hantering av eventuella avsteg eller avvikelser från parternas åtaganden i 
den länsgemensamma överenskommelsen och riktlinjen. 

Avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i 
respektive verksamhet. Det innebär i regel direkt kontakt mellan de berörda enheterna. Det saknas 
ett gemensamt system för att rapportera avvikelser. Avvikelser rapporteras på pappersblanketter 
som skickas till berörd verksamhet. Detta innebär att det inte går att få en samlad bild över 
inrapporterade avvikelser varken sett till antal eller innehåll. Kommunerna påpekar att sjukhusen 
svarar på få avvikelser och svaren i förekommande fall är ofullständiga och sker efter lång tid. 
Konsekvensen blir att tröskeln för att rapportera är hög och att det sannolikt finns ett stort 
mörkertal av ej rapporterade avvikelser. Det pågår ett projekt med test av ett gemensamt 
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avvikelsesystem mellan två kommuner och regionen, där beslut om ytterligare utvidgning och 
implementering i samtliga kommuner under 2023 ska tas i Länsstyrgruppen i december 2022.  

Rutinerna ser olika ut mellan de granskade verksamheterna men i regel hanteras dessa 
avvikelserapporter av berörd medarbetare, ansvarig enhetschef eller av MAS, MAR, 
utskrivningsledare eller utskrivningssamordnare dels i den aktuella situationen, dels på en 
sammanställd nivå i lokala samverkansforum. Förekomsten och strukturen för sådana forum skiljer 
mellan kommunerna och vissa har en nära dialog med sjukhus och vårdcentral, andra inte. 

I länet finns ett nätverk där samtliga kommuners medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ingår. 
Nätverken är generella forum för erfarenhetsutbyte men frågor som rör samverkan och 
patientsäkerhetsarbete är frekvent förekommande. I forumet lyfts särskilda exempel för diskussion, 
positiva och negativa, inte en komplett översyn av avvikelser. Möten ska ske en gång per månad.   
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 Svar på revisionsfrågorna 

I detta avsnitt presenteras sammanfattande svar på revisionsfrågorna för de nämnder och styrelser 
som varit föremål för granskning. I tabellen längre ner framgår även viss partsspecifik information av 
sådan detaljnivå att den inte varit relevant att ta upp i den samlade rapporten men som vi bedömer 
kan vara av intresse för respektive kommuns egen revisionsgrupp. 

Revisionsfråga Bedömning 

• Är den beslutade 
”Överenskommelse om 
samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från 
sluten vård” 
ändamålsenlig?  

Ja. Genom införandet av LUS har det tillkommit lagstadgade krav och 
tydligare former för hur regionen och kommunerna ska skapa en effektivt 
sammanhållen planeringskedja som bidrar till kortare väntetider i vården. Vår 
bedömning är att överenskommelsen är ändamålsenlig och säkerställer att 
lagstiftningen omsätts i lokala mål med tydlig ansvarsfördelning. Inga 
förändringar har skett i dessa avseenden under revisionsåret 2022. 

• Är de beslutade 
riktlinjerna ”Trygg 
hemgång och effektiv 
samverkan – riktlinjer för 
samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i 
slutenvård i Sörmland” 
ändamålsenliga?  
 

Delvis. Av LUS framgår att region och kommuner gemensamt ska utarbeta 
kompletterande riktlinjer till lagstiftningen. Sådana riktlinjer har utarbetats 
och vi bedömer att de på ett rimligt sätt omsätter lagstadgade krav i en tydlig 
process på operativ nivå. Vi har noterat ett antal situationer där samverkan 
tenderar att brista, till följd av endera bristande implementering av riktlinjen 
eller tolkningsproblem. Dessa redogörs för i detalj i rapportens tredje kapitel. 
De huvudsakliga åtgärderna för att komma till rätta med dessa brister 
bedömer vi är: förenkling eller förtydligande av de olika processfärgsflödena i 
riktlinjen, situationsanpassat metodstöd, kunskapshöjande insatser samt ett 
metodikarbete för att säkra en bättre framförhållning. 

• Är roller och 
ansvarsfördelning 
tydliga vad gäller 
samverkan mellan 
slutenvård, primärvård 
respektive social 
omsorg?  

Delvis. Vi bedömer att roller och ansvarsfördelning i stort är tydliga men att 
kunskapen om dessa brister vilket skapar flera problem i processen. 

Regionen och kommunerna har specificerat ansvarig aktör för varje aktivitet i 
utskrivningsprocessen. Vi noterar att matrisuppdelningen riskerar medföra 
att de olika aktörerna huvudsakligen fokuserar på sin egen del av samverkan 
och att helhetsperspektivet utifrån patientens hela resa genom vårdkedjan 
åsidosätts. Granskningen tyder också på att bedömningen av processfärg inte 
sker konsekvent och med samsyn mellan aktörerna, vilket leder till konflikter 
kring vilka aktiviteter som ska genomföras och av vem. 

En vanlig orsak till bristande kunskap om ansvarsfördelningen är när 
personalkontinuiteten brister – vilket förekommer hos samtliga aktörer och 
över tid i varierande omfattning. Det kan hända vid personalomsättning och 
vakanser, men också i samband med sommarsemestrar, helger eller utanför 
ordinarie arbetstid. Vi noterar samtidigt att både region och kommuner har 
vidtagit åtgärder för att säkra processen genom särskilt ansvariga funktioner.  

Granskningen pekar också på att bristande kunskap om varandras roller och 
uppdrag i det dagliga arbetet påverkar utskrivningsprocessen. I granskningen 
framkommer det att en särskilt problematisk konfliktyta bottnar i läkarnas 
kunskap och förväntningar gällande uppdrag, kompetens och resurser inom 
kommunernas korttidsboenden. Det får konsekvenser för hur snabbt 
patienternas bedöms vara utskrivningsklara, och det leder också till 
följdkonflikter mellan kommun och patient/anhöriga.  

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
slutenvård, primärvård 
respektive social omsorg 
tar sitt ansvar för 

Delvis. I merparten av alla utskrivningsärenden finns en god och 
välfungerande samverkan, men vissa situationer och omständigheter leder 
återkommande till problem och det är dessa vi främst uppmärksammar 
genom rapporten.  

201

201



 

Granskning av samverkan vid utskrivning | 35 

Revisionsfråga Bedömning 

samverkan i respektive 
aktivitet i 
utskrivningsprocessen?  

NSV och den regionala samverkansstrukturen har säkerställt att det finns 
riktlinjer för utskrivningsprocessen. Regionstyrelsen och ansvarig nämnd i 
respektive kommun har tillsett nödvändiga organisatoriska anpassningar och 
även säkrat att privata utförare av vård och omsorg (i förekommande fall) 
omfattas i samverkan genom riktlinjer, regler och avtal. Att kommunen för 
många patienter ansvarar för insatser både enligt SoL och enligt HSL medför 
att den interna samverkan blir lika viktig som den externa.  Vi noterar att det i 
vissa fall kan vara en utmaning som påverkar förmågan att samverka med 
andra. Vissa kommuner har nyligen valt att införa trygg hemgångsteam eller 
motsvarande medan andra istället har avvecklat detta. Inom sjukhusen 
förekommer varierande rutiner mellan avdelningarna i vilka forum 
utskrivningspatienter diskuteras och hur kommunikation mellan 
utskrivningssamordnare och sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter 
säkerställes. Ett övergripande problem för samtliga aktörer är att en pressad 
kompetensförsörjningssituation och hög personalomsättning leder till 
svårigheter att upprätthålla rutiner och arbetssätt. 

Regionen har säkerställt att det finns tillgängliga IT-stöd för att 
informationsöverföring ska fungera bra, både genom ärendehanteringen i 
Prator och genom säkra system för digitala planeringsmöten över videolänk. 
Vi noterar dock att en stor del av kontakten förefaller ske över telefon, 
alternativt sker via Prator när den borde ha skett över telefon. Att 
kommunerna har olika rutiner och behörighetsstrukturer försvårar för de 
specialistmottagningar som har stort geografiskt upptagningsområde. Att 
inkludera rehabiliteringen i tidigt skede och att säkerställa att rätt kunskap 
förs över till exempelvis hemtjänstens nattpatrull är återkommande 
utmaningar. 

Kunskapen om riktlinjerna och om varandras uppdrag, förutsättningar och 
lagstiftningar behöver stärkas. Vi bedömer det därför vara aktuellt att 
regionstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställer utbildningsinsatser och 
stödmaterial för att underlätta utskrivningsprocessen. Detta bör ske i 
samverkan med NSV som redan tillhandahåller visst metodstöd genom 
Samverkanswebben. Det som främst efterfrågas i intervjuer är checklistor 
eller processbeskrivningar riktade till specifika yrkesgrupper, samt utförligare 
vägledning i vanliga problemsituationer (exempelvis utskrivning efter 
kontorstid eller vid semesterperioder). 

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
patientperspektivet tas 
tillvara i 
utskrivningsprocessen?  

Delvis. Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Likväl bygger 
socialtjänstlagen på frivillighet och delaktighet. I granskningen noterar vi att 
SIP endast genomförs i en liten andel av samordnade utskrivningar. Genom 
att säkerställa att SIP sker i större omfattning kan regionen på ett 
strukturerat sätt förvissa sig om att patienten och närstående kan vara 
delaktiga i utformningen av utskrivningsprocessen och den efterföljande 
vården. Patienten har nära kontakt med medarbetare inom slutenvården 
under pågående vårdtillfälle men liten eller ingen kontakt med sin fasta 
vårdkontakt före hemgång. Vi bedömer dock att det finns goda rutiner för 
uppföljning efter vårdtillfället och för trygghetsskapande samtal, genom 
vilket behov av ytterligare samordning kan identifieras.  

• Finns mål för samverkan 
i utskrivningsprocessen 
på individnivå och 
övergripande nivå? 

Delvis. I överenskommelsen om samverkan finns två övergripande mål: 

Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

• känner sig sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård 

• är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv 
 
Det saknas närmare definitioner av vad effektiv innebär. Kommunerna 
hänvisar i regel till oskrivna mål om att undvika betalningsansvar (genomsnitt 
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3 dagar efter utskrivningsklar) men samtliga ligger långt under detta mätetal. 
Det kan finnas skäl för ansvariga nämnder att överväga vilken tidsrymd som 
ger bäst effekt sett till både kostnadseffektivitet och vårdkvalitet. 

De övergripande målen omsätts för varje enskild individ. Det uttrycks inte i 
form av definierade individmål, utan genom att det för varje patient ska 
finnas ett preliminärt utskrivningsdatum att förhålla sig till och en plan för 
samordning av utskrivningen. Med utgångspunkt i stödbehov upprättas en 
gemensam plan för utskrivningen och tiden därefter men förhållningssätt och 
tidshorisont för detta varierar beroende på patientens situation och behov. 

På lokal nivå varierar formerna för styrning av arbetet med 
utskrivningsprocessen. I ett fåtal av de granskade kommunerna har specifika 
mål eller indikatorer beslutats av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. I 
dessa kommuner har särskilda utvecklingsaktiviteter initierats på politisk nivå 
under 2022. 

• Säkerställs en tillräcklig 
uppföljning och 
återkoppling av resultat 
som omfattar både 
regionens och respektive 
kommuns behov? 

Ja. Regionen sammanställer och förmedlar statistikuppgifter kopplade till 
LUS och har en central roll i att möjliggöra för både de egna verksamheterna 
och kommunerna att löpande följa sina resultat. Förvaltningen följer själva 
upp resultaten månadsvis och gör jämförelser mellan olika kommuner och 
mellan olika tidsperioder. Fokus i uppföljningen ligger på statistik relaterad till 
betalningsansvaret och till beläggning av vårdplatser. De granskade 
nämnderna tar i regel inte del av dessa uppgifter. Återrapportering till nämnd 
sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem. 
Trygghet följs upp genom uppföljande samtal med patienten men har inte 
sammanställts på aggregerad nivå specifikt för utskrivningsprocessen.  

Vi noterar att uppföljning av samverkansöverenskommelsen enligt 
överenskommelsen ska följa särskild plan, men sådan plan saknas. Under 
2022–2023 pågår det dock inom regional samverkansstruktur ett 
omfattande arbete med att se över överenskommelse och riktlinjer vilka vi 
bedömer är likvärdiga med en sådan uppföljning. 

• Säkerställer regionen att 
fasta vårdkontakter har 
de förutsättningar som 
krävs för att tillgodose 
patienters behov av 
trygghet, kontinuitet, 
samordning och 
säkerhet enligt 
patientlagen? 

Nej. För att ge äldre och multisjuka förutsättningar att bibehålla hälsa, 
självbestämmande och integritet samt bidra till att den sjuke och dennes 
närstående kan känna trygghet i vardagen samt i kontakt med vården finns 
funktionen samordningssjuksköterska. På samtliga vårdcentraler som 
omfattats av denna granskning ansvarar samordningssjuksköterskor för att 
vara fast vårdkontakt även åt andra patienter som omfattas av LUS. Detta är 
förenligt med lagstiftningen som medger att varje region utfärdar direktiv 
kring hur fast vårdkontakt utses, vilken personal som kan ta på sig uppdraget 
och vilken typ av uppgifter som ska ingå.  

Vi noterar dock att samordningssköterskan kan vara fast vårdkontakt till ett 
mycket stort antal patienter. Uppdraget beskrivs vara en i huvudsak 
administrativ lösning. Den centrala arbetsuppgiften är att ringa 
uppföljningssamtal till patienten. Övriga aktörer beskriver att primärvården i 
stor utsträckning har en frånvarande eller passiv roll i samverkansprocessen 
kring utskrivning. Vi noterar också att den fasta vårdkontakten vanligen utses 
utan att patienten har kännedom om detta. Vår bedömning är utifrån det att 
samordningssjuksköterskor inte har de förutsättningar som krävs för att 
stärka patientens trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet enligt 
patientlagen.  

• Tar slutenvård, 
primärvård respektive 
socialtjänst sitt ansvar 

I granskningen noterar vi att det förekommer ett flertal olika lokala initiativ 
kopplade till att förebygga undvikbara inskrivningar och återinskrivningar, 
vilka involverar både regionens verksamheter och länets kommuner. 
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för att förebygga 
undvikbara 
återinskrivningar? 

Regionstyrelsen bör överväga om det finns ett värde att samordna 
uppföljning av dessa initiativ i syfte att identifiera framgångsfaktorer och 
insatser som bör implementeras på bredare front. 
 

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
information från 
avvikelsehantering 
används i förbättrings- 
och utvecklingssyfte? 

Delvis. Det saknas ett gemensamt systemstöd för rapportering av de 
avvikelser som uppstår i utskrivningsprocessen. Mot bakgrund av de 
redogörelser och exempel vi tagit del av i granskningens intervjuer är vår 
bedömning att antalet inkommande avvikelserapporter med anledning av 
brister i samverkan vid utskrivning enbart utgör ett fåtal av de avvikelser som 
sker. Vi bedömer att åtgärder bör vidtas för att säkerställa en ökad 
avvikelserapportering inom såväl Region Sörmland som inom kommunerna. 
Förväntningar om återrapportering av vidtagna åtgärder vid mottagna 
avvikelser bör stärkas, då det finns en utbredd bild av att bristen på 
återkoppling har lett till att kommunerna rapporterar mindre. 

Diskussioner kring avvikelser lyfts i många olika forum, både lokalt mellan 
enskild kommun och sjukhus/vårdcentral och i professionsnätverk samt inom 
ramen för den regionala samverkansstrukturen. 

 

 
 Särskilda noteringar gällande specifika kommuner 

Eskilstuna Eskilstunas kommunfullmäktige har beslutat om att all vård och omsorg ska upplevas 
samlad, tillgänglig och nära. Genom samverkan med regionen och Mälardalens universitet 
fortsätter utvecklingen av såväl stärkt kvalitet i verksamheterna som förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. Målet är alltid att stärka självständigheten utifrån individens 
egna förutsättningar 

I vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan framkommer att vård- och 
omsorgsförvaltningen vidareutvecklar intensiv habilitering/rehabilitering inom ramen för 
Intensiv hemrehabilitering (IHR) och Intensiv rehabilitering i samverkan (IRIS). Likaså 
fortsätter förvaltningen att vidareutveckla arbetssätt inom ramen för trygg och effektiv 
utskrivning. Bland annat finns en samordnande koordinator med ansvar för samverkan 
mellan kommunen och regionen vid in- och utskrivningar.   

Eskilstuna kommun har tillsammans med Region Sörmland sedan år 2018, via vård- och 
omsorgsnämnden/vård- och omsorgsförvaltningen, ett fördjupat samarbete kring äldre i 
Eskilstuna och äldres behov av vård och omsorg i linje med omställningen till Nära vård. 
Här ingår ett Nära vård-team som ska effektivisera utskrivningsprocessen och stärka 
patientperspektivet i syfte att undvika återinskrivningar. 

I Eskilstuna kommun finns inga privata utförare av hemtjänst. Det finns tre vård- och 
omsorgsboende i privat regi.  

Samverkan med Mälarsjukhuset beskrivs huvudsakligen vara välfungerande. Brister i 
samverkan förekommer vid olika tolkningar av färgprocesser, vid stora 
personalomsättningar, i kommunikationen och avsaknad av förståelse av varandras 
uppdrag. Dessa brister diskuteras i samverkansforum mellan kommunen och sjukhuset.  

Flen 
 

Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Flen kommun ska vara ett nav i den nya 
region Sörmland och vara drivande för att hitta nya sätt att lösa framtidens utmaningar. 
Flens kommun står inför ett ökat plats- och resursbehov inom äldreomsorgen. Kommunen 
behöver därför färdigställa fler platser i särskilda boenden och öka tillgången av 
mellanboenden för äldre. Socialnämnden har inte angivit särskilda mål eller uppdrag 
kopplat till trygg och effektiv utskrivning.  
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Det finns inga privata utförare. Tryggt hemgångs-team har funnit tidigare, men avvecklats 
då det inte har fallit så väl ut som planerat. Det pågår vid granskningens tillfälle en 
översyn av organisationen. Det beskrivs av vissa intervjuade finnas en önskan om att 
återinföra ett tryggt hemgångsteam.  

I Flens kommun beskrivs personalomsättning och bristande kompetensförsörjning vara en 
stor utmaning för en ändamålsenlig utskrivningsprocess då samverkan i stor utsträckning 
blir personbunden. Underbemanning beskrivs vara den främsta orsaken till att 
hemgångsteamet avvecklades. Överföreningen av kommunikation från slutenvården lyfts 
därutöver som ett problem vid flera intervjuer. Likväl att få SIP:ar upprättas, varför 
patientens delaktighet blir lidande i utskrivningsprocessen. Brister i samverkan 
förekommer också vid olika tolkningar av färgprocesser. 

Samverkansmöten mellan utskrivningssamordnare, deltagare från hemsjukvård, 
biståndshandläggare och vårdcentraler äger rum kontinuerligt. Vid dessa möten 
behandlas bland annat avvikelser och framgångsrika utskrivningar.  

Gnesta Kommunfullmäktige har beslutat om det övergripande målet om en trygg vård och 
omsorg av hög kvalitet som utformas i nära samverkan med brukare och personal. 

Kommunen har till följd av sin ringa storlek inga särskilda handläggare eller sjuksköterskor 
som arbetar med utskrivningsprocessen. Diskussioner har förts om att eventuellt införa 
en samordningsfunktion. Brister i kommunikationen mellan olika enheter har skett och 
upplevs kvarstående av de tillfrågade utförarenheterna. Kommunen har särskilt arbetat 
för att stärka dialogen med den enda förekommande privata utföraren av hemtjänst. 

Samverkan med sjukhusen upplevs ojämnt fungerande beroende på vilken 
sjukhusavdelning som berörs. 

Katrineholm Kommunfullmäktige har beslutat att ett övergripande mål är att kommunens samverkan 
med regionen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt från den nationella 
överenskommelsen om att vidareutveckla den nära vården. Målet är en god, nära och 
samordnad vård som stärker hälsan, vilket bland annat innebär att brukare ska få mer 
vård utförd i hemmet och slippa onödiga inläggningar på sjukhus.  

Kommunen har ändrat sina arbetssätt för att kunna hantera snabbare utskrivningar. Ett 
särskilt vårdplaneringsteam hanterar all kontakt med sjukhusen. Interna rutiner finns för 
att tydliggöra samarbetet mellan biståndsenhet och hemsjukvård. Under 2017-2018 
testades ett särskilt hemgångsteam, men den ojämna beläggningen var svår att hantera 
och det upplevdes också orättvist från de privata utförarna att kommunen automatiskt tog 
hemgångspatienter i två veckor. Kommunen har LOV-utförare och i 
förfrågningsunderlaget finns krav på mottagningstimme där både hemtjänst och 
rehabilitering möter upp vid hemgång. Att kommunikationen når ut till alla 
hemtjänstenheter i god tid lyfts dock som en utmaning.  

Överföringen av kommunikation från slutenvården lyfts som ett problem vid flera 
intervjuer. I Västra länsdelen har det startats en samverkansgrupp där vårdplanerarna 
från Katrineholm ingår tillsammans med utskrivningssamordnare från Kullbergska. 
Samverkan med primärvården kring patienter som inte har hemsjukvård lyfts fram som 
ett särskilt problem; mellan hemsjukvård och primärvård finns bättre samverkan. 

Nyköping Kommunfullmäktiges övergripande mål är att de sociala insatserna ska främja 
medborgarnas trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande i samhällets gemenskap. 
Verksamheten ska bedrivas rättssäkert med individen i fokus och i god samverkan med 
andra myndigheter, ideella krafter och anhöriga. Personalen är verksamheternas 
viktigaste resurs som tillsammans med välfärdsteknik ska klara ett av samhällets 
viktigaste uppdrag för ett socialt och ekonomiskt hållbart Nyköping. 

I maj 2022 startades ett hemgångsteam. Formen för teamet samt dess professioner finns 
på plats. Under sommaren 2022 fick detta team dock ställa om och utföra andra 
prioriterade områden inom hemtjänsten såsom framför allt delegeringsuppdrag. 
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I Nyköpings kommun finns en gemensam äldreomsorg där myndighetskontoret är 
införlivat i verksamheten. Det finns särskilda biståndshandläggare som jobbar med 
utskrivningsprocessen, vilket är igång efter sommaren igen, och samtliga utskrivningar 
kommer från Nyköpings lasarett. Det finns tre privata särskilda boenden och tre privata 
hemtjänstutförare. Kommunen har haft svårigheter att bemanna samtliga professioner 
senaste 1,5 året, vilket påverkat kompetensen och erfarenheten, då många i personalen 
är nya.  

Intervjuade upplever bristande samverkan både inom den egna verksamhetens funktioner, 
till exempel mellan biståndshandläggare och hemtjänst samt med sjukhuset där olika 
uppfattningar om färgprocessen bidrar med svårigheter i utskrivningsprocessen. Samtliga 
intervjuade upplever dock att patienter är i sämre skick vid utskrivning än tidigare.  

Oxelösund Kommunfullmäktiges övergripande mål är att det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i 
Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo 
kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser 
till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. 

Enligt nämndens verksamhetsplanering pågår det en översyn inom länet ifall ett 
länsövergripande verksamhetssystem skulle kunna införas i alla nio kommunerna inom 
vård- och omsorgsområdet. Syftet är att på ett enklare sätt kunna synka med varandra 
och regionen. 

I Oxelösunds kommun finns inga privata utförare av hemtjänst. Kommunen hade ett 
Tryggt hemgångs-team tidigare, men avvecklade det under våren 2022 på grund av att en 
ny hemtjänstorganisation infördes under hösten 2021. Numera jobbar alla efter den 
metoden, men det finns inget särskilt team. På grund av högt tryck har det varit stopp på 
korttidsboendet och kommunen har behövt köpa korttidsplatser externt.  

Tidigare har det funnits en Prator-koordinator på 50%. Den funktionen försvann för en tid 
sedan, men den är saknad och det kommer tillsättas en liknande tjänst på 
biståndskontoret. Det har funnits en hög personalomsättning bland biståndshandläggare 
och sjuksköterskor vilket påverkar att processen med utskrivning stannar upp. Intervjuade 
uppger att kontakten med Nyköpings lasarett varierar beroende på avdelning. Det 
framkommer även att kontakten och informationsutbytet mellan personalgrupperna inom 
kommunen är bristfällig.  

Strängnäs Kommunfullmäktiges övergripande mål är att i Strängnäs kommun erbjuds 
välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov. Samverkan mellan 
kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet hos äldre. Insatserna kan vara 
komplexa och kräver att Strängnäs kommun har kompetent och utbildad personal för att 
kunna genomföra insatserna. 

Personalsituationen i kommunen är ett genomgående tema som framkommer av 
intervjuerna. Biståndsenheten har för närvarande svårt att mäkta med sitt uppdrag. Ett 
stort ansvar ligger istället på samordningsfunktionen inom hemtjänsten att hantera 
kontakt med sjukhus och hemsjukvård. Hemsjukvården har stor brist på sjuksköterskor. 
Brist på korttidsplatser inom kommunen uppges leda till många återinläggningar. 
Samverkan uppges vara personbunden och svår att upprätthålla inom enheter med hög 
personalrörlighet.  

Trosa I kommunfullmäktiges mål- och budget framgår att kommunens verksamhet ska präglas 
av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och 
utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa 
lösningar. 

En platssamordnare har införts för särskilda boenden/korttidsboenden, vilket uppges ha 
underlättat den interna kommunikationen mycket. Kommunen har sedan tillståndsplikten 
infördes inom hemtjänst inte längre några privata aktörer verksamma. Det är för 
närvarande en god bemanningssituation avseende sjuksköterskor, arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 
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Arbete pågår med att starta upp ”intensiv hemrehabilitering” som kommer att omfatta en 
liten del av LUS-patienterna. Tidigare satsningar på tryggt hemgångsteam har avvecklats 
då de bedöms vara mycket resurskrävande. 

I Trosa uppger intervjuade att det finns en god relation till Nyköpings lasarett, vilket 
hanterar cirka 90 % av patienterna från kommunen, men att relationerna till övriga 
sjukhus inte är lika upparbetade. En hög läkarkontinuitet vid vårdcentralen i Trosa har 
bidragit positivt till kommunens arbete, men intervjuade problematiserar att 
läkarnärvaron ofta är över telefon och inte hos patienten. 

Vingåker Vingåkers kommunfullmäktige har beslutat om det övergripande målet att boende och 
verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till 
kommunal service. I övrigt finns inga målsättningar kopplade till utskrivningsprocessen 
varken från fullmäktige eller ansvarig nämnd.  

Vingåker har inte behövt göra några stora anpassningar för att den egna organisationen 
ska kunna implementera den länsgemensamma riktlinjen. All verksamhet bedrivs i 
kommunal regi och i samma förvaltning vilket underlättar kommunikationen. Kommunen 
har tidigare provat särskilda trygg hemgång-team men avvecklat det då patientvolymen är 
för liten för att ett dedikerat team ska vara rimligt belagda med arbete varje vecka. Från 
hemtjänsten framförs önskemål om att bli involverade tidigare i planeringsprocessen inför 
hemgång. 

Intervjuade upplever att kontakterna med Kullbergska sjukhuset fungerar bra men att det 
är svårare vid andra sjukhus där upparbetade relationer saknas. Informationsöverföringen 
i Prator är svag, mycket telefonkontakter krävs. Tillsammans med Kullbergska pågår ett 
särskilt projekt kring nära vård. 
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• Strängnäs kommun, Verksamhetsplan 2021-2023 – Socialnämnden (SN/2020:586-012). 
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• Vingåker kommun, Patientsäkerhetsberättelse år 2021. 

• Vingåker kommun, Verksamhetsberättelse 2021 – Socialnämnden. 
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Intervjuförteckning 
Region Sörmland 
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör 
Divisionschef primärvård 
Verksamhetschef länsgemensamt regionalt 
stöd 
Verksamhetschef patientsäkerhetsenheten 
Närvårdskoordinator äldre norra länsdelen 
Närvårdskoordinator äldre södra länsdelen 
Närvårdskoordinator äldre västra länsdelen 
Chefläkare Mälarsjukhuset (två) 
Chefläkare Nyköpings lasarett (två) 
Utskrivningssamordnare Mälarsjukhuset (fyra) 
Utskrivningssamordnare Nyköpings lasarett 
(tre) 
Verksamhetschef vårdcentral Nävertorp 
Katrineholm 
Verksamhetschef vårdcentral Bagaregatan 
Nyköping 
Verksamhetschef vårdcentral Malmköping 
Verksamhetschef vårdcentral Torshälla 
Samordningssjuksköterska vårdcentral 
Nävertorp Katrineholm 
 
Eskilstuna kommun 
Verksamhetschef äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef vård- och omsorgsboende 
Biståndshandläggare - teamledare 
 
Flens kommun 
Socialchef 
Äldreomsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef korttidsboende 
Enhetschef biståndsenheten 
Biståndshandläggare 
 
Gnesta kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef korttidsboende (svarat skriftligt) 
Biståndshandläggare 
 
Katrineholms kommun 
Socialchef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef särskilt boende/korttidsboende 
(svarat skriftligt) 
Arbetsterapeut inom hemsjukvården 
Enhetschef biståndshandsenheten 
 
Nyköpings kommun 
Verksamhetschef äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef korttidsboende 
Biståndshandläggare 
 
Oxelösunds kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef särskilt boende (svarat skriftligt) 
Utvecklingschef biståndsenheten  
 
Strängnäs kommun 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Kommunal samordnare hemtjänsten 
Biståndshandläggare 
 
Trosa kommun 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Biståndshandläggare 
Enhetschef vård- och omsorgsboende 
 
Vingåkers kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) (svarat skriftligt) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef särskilt boende/korttidsboende 
(svarat skriftligt) 

Biståndshandläggare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-30 
Vår beteckning 

VON/2022:76 - 1.10 - 
Hantera kommunens 
varumärke 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Lars Hernevid 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Lars.Hernevid@katrineholm.se 

Förslag till remissvar - Strategi platsvarumärket 
Katrineholm 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
och översänder den som sin egen till kommunledningsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Ett arbete har genomförts för att ta fram en strategi för platsvarumärket Katrineholm på 
initiativ av Katrineholms kommun och +Katrineholm. Placebrander har varit processledare. 
Arbetet har skett med personer som bor och verkar i och kring Katrineholm. 
Kommunledningsförvaltningen har sänt ut den framtagna strategin på remiss till bland 
annan Vård- och omsorgsnämnden. Svar på remissen skall vara kommunlednings-
förvaltningen tillhanda senast 2023-02-28. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till strategin för platsvarumärket 
Katrineholm och ser inga negativa aspekter från förvaltningens perspektiv.  

Strategin har inte fokuserat på frågor som skola, vård, omsorg och trygghet men lyfter att 
strategin ska ses som en del tillsammans med andra strategier och planer som på ett bättre 
sätt belyser dessa områden. Vård- och omsorgsförvaltningen vill framhålla vikten av att 
strategin för platsvarumärket Katrineholm ses som en del av en helhet av de strategier och 
planer som kan utveckla Katrineholms kommun. Detta tillsammans med vision, 
framtidsplan och kommunplan. 

Ärendets handlingar 
 Remiss – Strategi platsvarumärket Katrineholm 
 Remissanvisning – Platsvarumärket Katrineholm 

Anna-Lena Ramstedt  Lars Hernevid 
Förvaltningschef  Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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ANVISNING 1 (2) 

 

Datum Vår beteckning 
Kommunledningsförvaltningen 2022-12-16 KS/2022:160 - 1.10 - 

Hantera kommunens 
varumärke 

        

 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se 
641 80 KATRINEHOLM   E-post:      
 Telefax: 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
/RedigerareNamn/   

 

Remissanvisning - Platsvarumärke Katrineholm 

 
Gemensamt för alla ärenden  
 Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) ska 

belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska 
aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, 
tillgänglighet och barnkonventionens intentioner. 

 Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, 
vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i 
remissvaren/yttrandena. 

 
Revisionsrapporter 
Alla remissvar/yttranden som rör revisionsrapporter bör innehålla följande: 
 Synpunkter/svar på revisionens samtliga förslag. Följ helst den disposition/ordning 

som finns i revisionsrapporten för att underlätta den fortsatta handläggningen och 
uppföljningen av ärendet. Ange om ni instämmer eller har en avvikande uppfattning 
i anslutning till varje förslag. Ange också om det finns områden som inte berör er 
nämnd/förvaltning. 

 Ange tydligt vilka åtgärder ni kommer att vidta med anledning av revisorernas 
förslag.  

 Om det finns områden där ni inte kommer att vidta föreslagna åtgärder – ange detta 
och motivera varför. 

 
Motioner 
 Nämnden gör en bedömning av motionen och föreslår kommunfullmäktige bifalla, 

avslå eller anse motionen vara besvarad. Det är kommunfullmäktige som beslutar 
om motionen.  

 Föregå inte fullmäktiges ställningstagande i frågan genom att till exempel genomföra 
ett föreslaget utredningsuppdrag.  

 
Inskickande av underlag 
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet.  
I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella 
reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela 
förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. 
Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via 
e-post till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se. 
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Anvisning 2 (2) 

 

Datum Vår beteckning 
Kommunledningsförvaltningen 2022-12-16 

 

Nämndadministration   

 

Avstå från att yttra sig 
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte 
kommer att svara.  
 
Frågor kring ärendet 
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella 
frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått 
remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie 
handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går! 
 
Inlämningsdatum 
Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2023-02-28. 
 
Remissinstanser 
Berörda nämnder 
 
-
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Platsvarumärket 
Katrineholm
Varumärkesplattform och 
strategi, framtagen 2022

Bild: Gatufest | Lyckliga Gatorna | Katrineholm

Remissversion
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Inledning Ett arbete har genomförts för att ta fram en 
strategi för platsvarumärket Katrineholm på 
initiativ av Katrineholms kommun och 
+Katrineholm. Placebrander har varit 
processledare. Arbetet har skett med personer 
som bor och verkar i och kring Katrineholm. 
Här är några aktiviteter som genomförts.

• Genomgång av befintliga rapporter och 
undersökningar samt kommunikations- och 
medieanalys. Här ligger också boende- och 
flyttanalys och näringslivsanalys genomförd 
av Kairos Future till grund.

• Attitydundersökning bland invånare i 
Södermanland, Stockholm, Norrköping och 
Finspång för att ta reda på deras bild av 
Katrineholm som plats.  

• En enkät med ungdomar ifrån olika 
gymnasieskolor i Katrineholm.

• Två workshops med representanter ifrån 
föreningar, företag, offentlig sektor och 
engagerade invånare för att samskapa 
innehållet i strategin.

• En väl förankrad workshop med inviterade 
politiker från alla partier som representeras i 
kommunfullmäktige.

• Ett stort antal dialogmöten och 
djupintervjuer med ideell och privat sektor 
för att diskutera de här frågorna och få input 
till strategin.

• Utifrån material har Placebrander tagit fram 
en nulägesanalys baserat på ovanstående. 
Nulägesanlysen finns bifogad strategin.

2

Workshops i samband med framtagandet av platsvarumärkes-strategin,
Lokstallet
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Begrepp Vad är ett platsvarumärke?
Ett platsvarumärke är summan av de 
associationer som finns kring en plats. 
Katrineholm har naturligtvis ett platsvarumärke 
även utan en varumärkesplattform. Men genom 
att diskutera och definiera platsvarumärket kan 
vi arbeta professionellt och långsiktigt med 
platsvarumärket. Det är framförallt det som görs 
på en plats och inte det som sägs om en plats 
som skapar ett starkt platsvarumärke. Vi 
behöver platsutveckla på ett strategiskt sätt. 
Men platsmarknadsföringen behöver också följa 
med och spegla det som händer på platsen.

Vad är platsutveckling?
Platsutveckling är allt det som görs för att 
förbättra en plats kvalitéer. Det är allt från 
upprustning av en rastplats och att arrangera ett 

evenemang till att skapa bättre förutsättningar 
för våra företagare och bygga attraktiva 
boenden. Det är alltså både små och enkla saker 
och stora och tunga frågor. Det görs av alla 
aktörer i ett samhälle inom privat, offentlig och 
ideell sektor.

Vad är platsmarknadsföring?
Platsmarknadsföring är det vi gör när vi går ut 
och kommunicerar med vår målgrupp på olika 
vis. Vi jobbar med budskap, bild, form och text 
för att beskriva vad som händer på vår plats och 
skapa en relation med våra målgrupper. 
Platsmarknadsföringen kan inte ensamt föra oss 
mot målen, men det är en viktig pusselbit. Inte 
minst med tanke på att andra platsers 
platsmarknadsföring och profilering blir allt mer 
professionell.

3 Källa: Placebrander
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Varför 
platsvarumärke?

Syftet med den här strategin är att få ett 
verktyg i arbetet med att öka 
attraktionskraften kring Katrineholm som 
plats att bo, leva och verka i samt att besöka.

Våra företagare har behov av arbetskraft, våra 
besöksnäringsföretag har behov av kunder. Vi 
behöver ha en förmåga att skapa jobb och 
generera skatteintäkter så att vi kan erbjuda en 
attraktiv plats för de som bor här idag och i 
framtiden. Ja, allt hänger ihop. I grunden är 
arbetet med att vara en attraktiv plats viktigt för 

att vara en välmående plats. 

Arbetet med platsvarumärket innefattar både 
hur vi utvecklar platsen och hur vi kommunicerar.

Dessutom kan vi inom ramen för 
platsvarumärkesarbetet jobba med stoltheten 
bland alla oss som redan valt Katrineholm. Vi får 
en gemensam plattform och på sikt även verktyg. 
Det är både roligt och gynnar oss alla på kort och 
på lång sikt.

4

Näckrospaddeln, en ny vattenled som tagits fram som ett pilotprojekt
för destinationsutveckling inom ramen för Strategin för Hjälmaren.
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Katrineholms 
historia

Katrineholm har sitt ursprung i en gård som fram 
till 1600-talet hette Fulbonäs. Då döpte ägaren 
Jacob von der Linde om gården till Cathrineholm
efter sin dotter Catharina. På 1860-talet kom 
stambanans västra och östra sträckning i 
närheten och gården fick ge namn åt det nya 
samhället som växte fram.

Katrineholm har präglats av sina företag. 
Fredrikssons träförädling blev kända för sina möbler 
och monteringsfärdiga hus. Grönkvists mekaniska 
verkstad för sina kullager.

Katrineholm blev stad år 1917. Det omvända 
gaffelkorset i stadsvapnet symboliserar mötesplatsen 
för västra och östra stambanorna. Hammaren 
symboliserar industrin. Mercuriestaven står för 
handeln och rosen är symbol för trädgårdsstaden. 
En stadsarkitekt rekryterades efter andra världskriget 
och staden skulle göras modern. Kommunen köpte 
mark och byggde bostäder. 

I samband med att kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921, 
startade fem kvinnor Kvinnliga medborgarskolan vid 
Fogelstad i Julita, en ursprungsplats för 
kvinnorörelsen.

Katrineholm har ett gediget kulturhistoriskt arv och 
en ständigt bubblande kultur. Här startas Sveriges 
första kulturskola och även Åsa Folkhögskola. Julita
Gård doneras 1944 till Nordiska museet och blir en 
besöksmagnet.

På slutet av 1970-talet döper arrangerande 
ungdomar om staden till Rockholm när Thåström, 
Dahlgren och många andra håller konsert.

På 1980-talet rustades centrum upp och 1997 fick vi 
pris som Sveriges bästa stadskärna. Industrin gick 
också genom stora förändringar.

2001 försvann sedan 1 500 jobb. Flextronics lade ner 
och Scania flyttade sin verksamhet till Södertälje. 
Men Katrineholm reste sig. I de stora 
industrinedläggningarnas spår, växte småföretagen 
och ett nytt näringsliv.

Katrineholm har alltid haft en framtidstro. Många 
stora förändringar har svept över Katrineholm och vi 
har en förmåga att anpassa oss. Idag är näringslivet 
varierat och det finns en positiv entreprenörsanda.

Källa: Filmen ”Katrineholm – historia och nutid”, Katrineholms kommunBild: Digitalt museum
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Intressenter
Platsvarumärket ägs av alla som bor och 
verkar på platsen. Katrineholms kommun i 
samarbete med +Katrineholm har mandat att 
driva arbetet med platsvarumärket, men är 
beroende av samtliga delägare för att nå 
målen.

Den geografiska platsen Katrineholms kommun 
består, förutom av staden Katrineholm, också av 
tätorterna Floda, Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, 
Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping samt hela 
kommunens levande landsbygd. 

Föreningar, företag, organisationer och invånare 
är varje dag med och skapar och sprider bilden 

av platsvarumärket Katrineholm. 

För att platsens attraktionskraft ska stärkas är 
alla delar av samhället viktiga. Ett arbete med 
platsvarumärket är inget som Katrineholms 
kommun, +Katrineholm eller annan enskild aktör 
kan driva på egen hand. Samskapande behöver 
vara nyckel.

Genom den här strategin är målet att vi alla får 
en gemensam riktning i platsutvecklingen. 
Också ett gemensamt sätt att prata om och 
profilera vår plats. Något alla intressenter, eller 
delägare, kan dra nytta av. 

6

Kullagret har en lång historia i Katrineholm. Det fabricerades redan i början av
1900-talet och idag är man specialiserad på att gjuta själva husen till
kullagren. En verksamhet som förvärvades och än idag drivs av SKF Mekan.
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Platsvarumärket Katrineholm

Plats-
varumärket

Föreningar

Företag

Katrineholms
kommun

+Katrineholm

Organisationer

Akademi
Invånare

Kullagret gör att saker och ting med hjul kan rulla, maskiner kan fungera och 
inte slits ut för fort. Lagrets funktion är att fördela belastningen och minska 
friktionen som maskinernas axlar utsätts för. Kullagret styr och stödjer 
axlarna. Ett sfäriskt kullager har två kulrader. Den yttre ringen har en sfärisk 
form, vilket innebär att den inre ringen kan röra sig fritt. Den här typen av 
kullager kan anpassa sig när en axel böjer sig. Belastningen fördelas då jämnt 
mellan kulorna och kullagret, vilket gör att det inte slits ut lika snabbt.

Katrineholms kommun och 
+Katrineholm har mandat att driva 

platsvarumärkesarbetet 

Varje aktör har sin vision och sina planer, 
strategier och varumärken. 
Platsvarumärket är något som alla 
aktörerna har gemensamt och kan samlas 
kring. Det är något de kan dra nytta av. 
Om många aktörer låter den önskade 
positionsförflyttningen leva i vardagen, 
nås effekt fortare. Här har kommunen ett 
särskilt stort ansvar att vara en god 
förebild.

Platsvarumärket fungerar som verktyg för 
framtagandet av kommunala 
styrdokument samt arbetet som utförs av 
kommunikationsavdelningen och för 
+Katrineholm i uppdraget som 
destinationsbolag och platsutvecklare.

7
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SÖRMLANDSUNGA
Sörmlandsunga är personer 
mellan 18-26 år som idag är 
bosatt i någon kommun runtom 
i Sörmland. De bidrar till liv, 
rörelse och stadskänsla – vilket 
är nödvändigt för en stad.

De gillar träning och vill ha ett 
nöjesutbud, restauranger, caféer 
och ett billigt boende. De har 
ofta en lägre inkomst men 
flyttar dit jobben eller studierna 
finns. De önskar bo i villa men 
förväntar sig inte att göra det 
inom överskådligt tid.

Målgruppen flyttar ofta för 
kärleken, det nya arbetet men 
också utbildning. En stor andel 
är öppna för alla 
kringkommuner.

Målgrupper – Leva och bo

LANDETDRÖMMARE
Landetdrömmaren bor i 
regionen runt Stockholm och vill 
bo i ett lantligare sammanhang. 
För landetdrömmaren är det 
viktigt med natur och kultur. De 
är vana vid storstadens utbud 
ställer krav på sitt nya liv efter 
densamma.

Målgruppen eftersträvar och 
söker en kombination av det 
lantliga och urbana. Det handlar 
om att verka för inslag av 
landsbygd och lantlighet i 
staden, med odlingar, höns och 
surdegar men även för 
utbyggda cykelvägar och ett 
större utbud på landsbygden.

BARNFAMILJER
Barnfamiljerna bor i de 
närliggande större städerna, 
framför allt Norrköping och 
Stockholm. De är oftast mellan 
27-44 år och har barn som bor 
hemma.

Deras önskan är trygghet och 
grundläggande funktionalitet 
men också närhet till familj och 
vänner. De har lite tid och fullt 
upp med barn och jobb. De 
önskar riktigt bra skolor. 
De önskar ett fritidsutbud, 
vattennära livsmiljöer som nås 
med en enkel promenad men 
även ett bra arbete.

Källa: Flytt- & Boendeanalys för Katrineholms kommun av Kairos Future8
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ALLIANSNÄRINGAR
Sett till det privata näringslivets 
sammansättning finns ett antal 
områden där vi har tydliga 
specialiseringar och profilerar i 
jämförelse med riket. Inom 
desamma finns det anledning 
att samarbeta för att än 
kraftfullare möta möjligheter 
och dela på risk och kostnader 
för utveckling och utmaningar. 
Speciellt med 
grannkommunerna.

De områden där vi bör verka för 
allianser innefattar:
Tillverkningsindustri
Byggverksamhet
Jordbruk, Skogsbruk & Fiske
Vård, Omsorg & Hälsa

Målgrupper – Näringsliv och etablering

HÅLLBAR LIVSMEDELSHUB
Katrineholm har möjlighet att 
profilera sig och sticka ut i 
sammanhanget livsmedel där 
kommunen är helt unik. Utifrån 
ett stort nav av företag inom 
gröna näringar (fiske, jordbruk, 
skogsbruk, odling, naturbruk, 
gårdsbutiker) som kan ansvara 
för råvaruproduktion, förädling 
och försäljning. 

Det finns ett antal större och 
ledande företag så som Impecta
fröhandel, Kronfågel och 
Warbro Kvarn, där vi kan skapa 
förutsättningar för än fler och 
bygga i vår unicitet. Här finns 
möjlighet att inta en position 
och bygga framtidens näringsliv 
i Katrineholm.

UTVECKLAD BESÖKSNÄRING
Att arbeta med platsattraktion 
och besöksnäringen är det som 
rankas av högsta prioritet i en 
enkät med 160 lokala företag. 
Det är för att det stärker vår 
attraktionskraft och underlättar 
en av våra nutida och framtida 
största utmaningar; rekrytering.

Det finns många etablerade 
företag i Västra Sörmland där 
fler skulle kunna gå från passion 
till profession. Framtidens nya 
medborgare kan vara med och 
starta dessa företag, och har 
också ett behov av desamma för 
att leva ett fullgott liv. 

Det finns stora multieffekter 
av att arbeta med en 
utveckling av hela 
besöksnäringen. 

Källa: Framtidens Näringsliv Katrineholms kommun av Kairos Future9
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REGIONALA 
FOKUSOMRÅDEN
Region Sörmland har tagit fram 
fokusområden med samtliga 
turistchefer, destinationsbolag 
och offentliga aktörer. Det finns 
även en regional strategi med 
fokus på utveckling. Områdena 
styr paketering, investering och 
de gemensamma insatserna.

Historia & Kultur
Friluftsliv & Rekreation
Vilt & Jakt
Matupplevelser

Målgrupper – Uppleva och Besöka

DEN GLOBALA RESENÄREN
Den globala resenären tycker 
om att resa och uppleva nya 
saker i olika länder men vi vill 
hitta dem som är intresserade 
av att resa till Sverige och 
uppleva det Sverige har att 
erbjuda.

Det är nyfikna resenärer som 
aktivt söker nya och annorlunda 
upplevelser, de söker möten 
med andra människor och 
kulturer. Nyfikna upptäckare 
väljer resmål med omsorg, de 
vill gärna utvecklas och lära sig 
något nytt. För dem är Sverige 
ett självklart val.

LOKALA MÅLGRUPPEN
Lokalt har en utvärdering av 
tillgångar skett via 
+Katrineholm. Det finns även ett 
samarbete tvärsektoriellt över 
hela Västra Sörmland mellan 
besöksnäringen och de olika 
offentliga aktörerna.

Utifrån en analys har man funnit 
ett antal målgrupper som är 
intressanta vilka innefattar; den 
aktiva barnfamiljen (mtb-leder, 
skateparker, vattenlek) den 50+ 
kulturintresserade (Julita Gård 
och annan kulturhistoria) en 
internationella grupper eller 
par (22-42) från Tyskland och 
Benelux intresserade av natur 
samt de natur- och 
vandringsintresserade som en 
egen percentil. 

Källa: Visit Sweden, Region Sörmland & Stua, +Katrineholm10
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Övergripande syfte och målsättning är:
ökad stolthet, stärkt kännedom & förbättrad association 

1 Flytt- & Boendeanalys (Kairos Future)             4 Worshops Platsvarumärke (Placebrader)
2 Framtidens Näringsliv (Kairos Future)             5 Ungdomsenkät (Katrineholms kommun)
3 Företagsenkät 2022 (Näringslivsenheten)

Mål och målsättning

UTVECKLA URBANA 
STORSTADSMARKÖRER 1+3
Invånare, särskilt yngre uppskattar 
glimtar av storstaden eller de allra 
senaste konceptet. Att utveckla 
fler sk hipstermarkörer får fler 
unga att bo kvar, invånare att bli 
mer stolta över sin region och nya 
invånare att strömma till. T.ex. ett 
nytt kommunalt växthotell.

UTVECKLA OCH STÄRK
SLAGKRAFTIGA 
VATTENNÄRA
LIVSMILJÖER 1+3
Tillgången till olika vattenmiljöer 
är mycket god. Vi kan skapa fler 
vattenmiljöer, och inspireras av 
finska utomhusbad eller 
isländska naturmiljöer. Ökar 
livskvalitet och nya invånare. 

PAKETERA, POSITIONERA & 
ETABLERA DEN HÅLLBARA 
LIVSMEDELSHUBEN 2
Vi behöver hitta rätt ord, usp:ar
och paketera den önskade 
positionen. Därefter etablera 
den lokalt såväl som nationellt 
genom olika aktiviteter över tid. 
Samt samarbeta tvärsektoriellt. 
Vår gröna framtid väntar.

UTVECKLA 
BESÖKSNÄRINGEN 
& ARBETA MED 
PLATSATTRAKTION 1+2
Utveckla besöksnäringen och 
driva fler projekt för utveckling 
av platsen och platsattraktion. 
Insatser sker i inom de utpekade 
profilområdena, samt med fokus 
att skala upp besöksnäringen.

UNGAS NÖJESLIV 1+4+5

Unga bidrar till liv, rörelse 
och stadskänsla. Ett återupplivat 
nöjesutbud, i linje med samtiden 
går i linje med flera målgrupper, 
mål och syften. Digitala verktyg 
och nya upplevelsekoncept kan 
integreras i Katrineholm för att 
optimera och investeringar.

ETABLERA STARKARE AKADEMI
& HYBRIDCAMPUS 1+2+4

Utbildningsnivå är det enskilt 
starkaste verktyget för att motverka 
socioekonomisk utsatthet. 
Sörmlandsunga kan flytta in och fler 
stanna kvar med en mer etablerad 
akademi. Hybridcampus en funktion 
för framtiden där utbildningsvärlden 
öppnas i Katrineholm.

ÖNSKADE EFFEKTER Utifrån målen kan vi koppla direkta 
effekter som man vill att ett framgångsrikt arbete leder till. 
Framförallt en ökad etablering, positivt flyttnetto och ökat antal 
anställda (SCB)

INDIKATORER som kan visa på positiva resultat. Där kan; 
näringslivsranking, gästnätter, geo-mätare, invånares 
rekommendationsgrad, företags-nki, pr-införanden räknas.
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Det finns ett antal områden som 
strategin för platsvarumärket inte 
direkt fokuserar på, men som har 
stort inflytande på resultatet. Det 
inkluderar exempelvis; skolresultat, 
allmän trygghet och säkerhet och 
inte minst den mediala bilden som 
finns utav en plats. 

Vård, omsorg och trygghet är olika 
nyckelområden inom det offentliga 
uppdraget. Strategin förhåller sig till 
dessa, men är ett komplement till 
andra strategier och mandat som 
har förutsättningar för större 
påverkan inom dessa områden.

Ett starkt samarbete mellan de olika 
intressenterna för strategin är en 
god grund för att tillsammans bygga 
framtidens Katrineholm. 

Påverkansfaktorer

Katrineholm har flera egenskaper 
och förutsättningar som kan ses 
som konkurrensfördelar. Samt även 
fler områden som är underordnade 
våra profilområden. För att skapa 
multi-effekter så fokuserar strategin 
på ett antal med störst bedömd 
potential.

Utöver dessa vill vi lyfta ett antal 
konkurrensfördelar som vi ser 
viktiga att bejaka:

Stambanorna som en möjlighet för 
ett växande näringsliv att vara 
konkurrenskraftigt inom lager, 
hantering och arbetsmarknad,
mångfald bland invånare med 
mycket stor tillgång till kultur, 
perspektiv och utveckling samt det 
varierade naturlandskapet som en 
grogrund för gröna näringar såväl 
som vandringsleder. 

Katrineholm som plats påverkas av 
en rad olika nyckelstrategier. När 
desamma kopplas till och 
levandegör strategin för 
platsvarumärket skapas 
förutsättningar för stark utveckling.

Strategier som har en större grad av 
påverkan inkluderar; kommunplan, 
framtidsplan, kommunal vision och 
handlingsplan samt nationella, 
regionala och lokala strategier för 
näringsliv, turism, platsutveckling, 
exploatering och handel.
Flera strategier styrs av myndigheter 
och politiker, men vi vill poängtera 
att både små som stora föreningar 
och företag eller medborgar-initativ
kan vara lika bärande för framgång.

FLYTTANLEDNINGAR KONKURRENSFÖRDELAR ANDRA STRATEGIER
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Allt arbete som utgår ifrån strategin 
för platsvarumärket Katrineholm ska 
ske på ett inkluderande sätt. 

Vi ska aktivt arbeta för, men 
även säkerställa en god mångfald.

Arbete bedrivs normkritiskt och 
utifrån ett intersektionellt
perspektiv.

Det betyder att vi till exempel att; vi 
alltid frågar oss vilka som inte ingått 
i arbetet med en handlingsplan, 
bilder som tas fram granskas om de 
som minst procentuellt 
representerar invånare. Vi tar 
särskild hänsyn till grupper, kluster 
och individer som utför minoritet. 

Arbetssätt och ledstjärnor

Att arbeta cirkulärt är en minsta 
hygienfaktor för att människa, planet 
och platsen ska må bra. Framtidens 
bästa försäljningsargument.

Arbetet utgår ifrån och ska 
levandegöra arbetet med de globala 
målen för social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.

Det betyder att vi värnar om 
vattenkvalité när vi utvecklar nya 
miljöer, tänker på hur platsen kan 
nyttjas av fler och sekundära syften 
samt aktivt arbetar för att 
fördela resurser gentemot 
målgrupper som i samma 
utsträckning inte tar del av 
samhällets och världens resurser.

Cirkulärt. Långsiktigt. Alltid.

Platsvarumärket är demokratiskt 
och alla intressenter utgör 
tillsammans det samlade 
varumärket. 

Därför är det av särskild vikt att allt 
arbete med platsvarumärket och 
platsutveckling sker genom ett 
starkt samarbete mellan många 
människor.

Vi ser det som en självklarhet att vi 
alltid bjuder in fler, samarbetar, 
gärna bjuder in till co-creation.

Ingenting för målgruppen,
utan målgruppen.

INKLUDERING HÅLLBARHET SAMARBETE
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Inkluderande
Självdistanserad

Öppen
Nära

Tillgänglig
Småskalig

Egenskaper

Enkel
Innovativ
Skapande
Kraftfull
Stark

Experimentell
Oväntad

Utforskande

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Kreativa miljöer
Katrineholm inspirerar till utveckling och samskapande.

Här samspelar historien med nya kreativa miljöer.
Gröna miljöer samsas med offentligt konst och modern kultur.

Samtida kultur på Turbinen ligger vägg i vägg med kreativa
uttryck på Lokstallarna invid den populära skateparken.
Katrineholm är en plats för innovation och kreativitet.

Exempel: Julita Gård – Offentlig Konst – Djulö – Dufweholm
Forssjö Brukssamhälle – Sveaparkens Vatteninstallation

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Attraktiv urbanitet
Närheten till och strategiskt placerad mellan Stockholm och Norrköping

har Katrineholm tillgång till Sveriges största arbetsmarknad. Enkelhet, 
distansarbete, regionshub och logistik. En plats där landets bästa 

cykelbanor för oss till hybridkontoret eller de nationella naturelederna.
I Katrineholm är det läge för ett växande och utvecklingsbart centrum 

i en av världen mest intressanta och attraktiva storstadsregioner. 

Exempel: Stockholm/Norrköping – Två stambanor –
Tegelstaden - Urban Stadsmiljö – Framtida Triangeln

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Innovativ smak
Katrineholm erbjuder smakupplevelser i flera dimensioner. 

Ett multiregional fantastiskt matkluster som skapar innovation. 
Ett näringsliv med osedvanligt många inom olika gröna näringar.

Gårdsbutiker, restauranger och med råvaror från lokala superodlare.
Här tänker vi hållbart och cirkulärt, hela vägen.

Exempel: Impecta Fröhandel – Sörmlands matkluster – Fotografens –
ETC Solparken – Tommy Myllymäki & Julita Wärdshus – Warbro Kvarn

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Kraftfull rörelse
Med rötterna i kraftfull rörelse för jämställdhet & jämlikhet. 

Ett nytt näringsliv som intagit industridrakarnas tomma lokaler.
Sportstjärnor samt arenor för evenemang och cuper.

Ung eller äldre, sommar eller vinter, nybörjare eller elit.
En rolig karriär och ett rikt privatliv, mitt ibland naturledernas epicentrum.

Här finns möjligheter till helhet och balans. 

Exempel: Sportcentrum – Katrineholm Bandy – Fogelstad
Resilient Näringsliv – Stjärnkliniken – Lyckliga gatorna

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Attraktiv
urbanitet

Kraftfull
rörelse

Profilbärare
Position

Profilbärare

Egenskaper

Våra profilbärare är våra tillgångar och det 
som gemensamt gör vår plats unik. Våra 
profilbärare ska få ta mest plats i vår 
platsmarknadsföring. Profilbärarna talar också 
om inom vilka områden vi ska prioritera 
platsutveckling. Vi har namngett några exempel 
inom respektive profilbärare. Det syftar till att 
visa hur viktigt det är att i kommunikationen 
faktiskt våga lyfta fram enskilda exempel.

Vi är en plats med:

19

Kreativa
miljöer

Innovativ
smak
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ETC SOLPARK

En plats där får och betesmark 
samsas med en serverhall byggt 
i trä, täckt av solcellspaneler. 
Parken inrymmer även café och 
kursverksamhet. Kika runt på 
konst, spännande hus såväl 
som en få en lokalrostad kopp 
kaffe.

Här utforskas innovativa 
energilösningar, arkitektur 
och miljöfusioner.

LYCKLIGA GATORNA

Initiativet som skapar en mer 
meningsfull fritid för barn, 
ungdomar och deras 
familjer. Under populära gatufester 
träffas kända och okända 
grannar kring levande musik, god 
mat och roliga aktiviteter från 
världens alla hörn.

Här utforskas relationer och 
användningen av stadsrummet 
utifrån inkluderingsperspektiv.

IMPECTA FRÖHANDEL

E-handelsbolag av odlare och för 
odlare. Det som startade på en 
liten bit odlingsmark är idag ett 
av Katrineholms större företag. 

Här får även människor växa 
med ett stort fokus på social 

hållbarhet och cirkularitet.

Här utforskas ett skalbart 
företag som tar ansvar för 

människor, plats & miljö.

OFFENTLIG KONST

Katrineholm har över fyrtio 
offentliga konstverk, ännu 

fler om man räknar de 
uppskattade gerillaverken. 

Målade väggar, ståtliga 
skulpturer och mindre verk som 

kräver ett letande öga. Här vägg i 
Nävertorp målad av Saadia 

Hussain & boende.

Här utforskas nya sätt att 
levandegöra boendemiljöer 

med crowd painting.
20

När vi korskopplar profilbärarna sticker vår 
plats ut. Här några exempel.
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Position

Från en plats som uppfattas som lagom mellanmjölk till ett ställe som 
värnar det enkla och släpper loss sin utforskande ådra.

Från det försiktiga lagom, till det nyfikna och innovativa.

Från en praktisk tågknut till färgstark småstad med urbanitet.

Från gamla gods och herresäten till kreativa miljöer, slott som används på 
nya sätt och där konst möter gastronomi och upplevelser.

Från matproduktion till innovativa gårdsbutiker och växande gröna smakkluster.

Från organiserade föreningar till rörelse i flera dimensioner.

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Positionsförflyttning

Tråkig

Position

Profilbärare

Egenskaper

I början av 2000-talet utsågs Katrineholm till Sveriges tråkigaste stad. 
Sedan dess har vi gjort en resa som plats och här beskriver vi varåt vi är på 
väg. I hög grad beskrivs Katrineholm fortfarande som tråkig och okänd, 
men det poppar allt mer. Vi ska fortsätta utveckla och marknadsföra 
Katrineholm så att vi i framtiden beskrivs som en utforskande plats.

Utforskande

I den önskade positionen bor också ett löfte. Att bejaka 
våra utforskande egenskaper och i framtiden uppfattas 
som en utforskande plats – det förpliktigar.
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Så är platsvarumärket uppbyggt

Position
Utforskande

Profilbärare
Kreativa miljöer, 

attraktiv urbanitet, 
innovativ smak, 
kraftfull rörelse

Egenskaper
Enkel & utforskande

23

Position - så vill vi uppfattas i 
framtiden. Detta gör att vi 
alltid måste fråga oss om det 
vi gör är utforskande. Det ska 
märkas i valen vi gör.

Profilbärare - berättar för oss vilka 
vi ska lyfta fram och inom vilka 
områden där vi ska arbeta med 
platsutveckling.

Egenskaper – detta är våra 
karaktärsdrag och platsen själ. 
Genom dessa får vi en förståelse för 
vår plats och alla vi som finns här.
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Manifest
Med fötterna i den sörmländska bördiga jorden och blicken fäst på framtiden hittar du 
oss. Här tar vi vara på det vi har och utvecklar det vidare. Det kan handla om hur Tears tog 
glamrocken och nya könsuttryck in på en snäv rockscen. Eller hur vi efter burdusa industri-
nedläggningar rest oss som en Fenix och idag har ett diversifierat och starkt näringsliv.

Vi har ett öppet sinne och tänker i flera dimensioner. I navet av två stambanor och med 
kullagret i våra gener faller det sig naturligt. Stolta över att ha varit centrum för kampen 
om ett jämlikare samhälle. Med hjärtat i naturen och ett arv från jordbrukssamhället. Idag 
uttrycks det genom hög innovationshöjd inom gröna näringar, spännande konst i det 
offentliga rummet, Fogelstads levande medborgarskola, initiativet Lyckliga Gatorna som 
ger unga en känsla av delaktighet och Komtek som mötesplats för utveckling och 
skapande.

Influerade av Norrköping. Inspirerade av Stockholm. Våra progressiva grannar som 
smittar av sig med sin urbanitet och energi. Men som komplement till det urbana och 
moderna, tittar dagligen det enkla och småskaliga Katrineholm fram. Vardag och 
förskolelämning. Busspendling och cykelstråk. Självdistans och småstadsbalans. Ibland tar 
det enkla och avskalade mer plats, ibland drömmer vi loss och utforskar tillsammans. 
Sammanhanget får avgöra och vi gör det på vårt sätt.

Vi driver mot framtiden, på väg att bli kända för något nytt. För kombinationen av slott 
och offentlig konst. För trädgårdar och kreativa platser i staden och på landsbygden. För en 
bubblande stadskärna, matinnovationer och ett näringsliv som vill framåt. Skapande, 
experimentell och oväntad. Men också småskalig, enkel och inkluderande. 

Vi är enkla och vi utforskar. Vi är Katrineholm.
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Tonalitet & känsla
Vägledning i framtagande av kommunikation kring 
vår plats – allt ifrån text, bilder, filmer, ljud
till kampanjer och webbinnehåll.

• Vi arbetar med ett tillgängligt och enkelt språk 
men utforskar kreativa ordval och använder ett 
samtida språk, gärna nytillkomna ord.

• Vi utgår från diskrimineringsgrunderna och ser 
till att fler människor syns i vår kommunikation 
och gestaltas på ett schysst sätt.

• Vi bygger vidare på vår självdistans där våra 
styrkor och svagheter kan få stort utrymme. 

• Vi lyfter gärna exempel, särskilt oväntade eller 
de som är mer småskaliga. Våra inspiratörer.

• Med tanke på den positionsförflyttning vi vill 
göra, får kommunikationen inte bli statiskt eller 
för informationsinriktad, utan den ska kännas 
aktuell, innovativ och progressiv.

• Vi använder alltid bilder från vår plats. Dvs äkta 
bilder, inte generiska bildbanksbilder.

• Vi ska utforska hur Katrineholm låter och 
smakar med mera. Många platser tänker 
enbart visuell identitet, men med tanke på vår 
utforskande ådra vill vi gärna använda fler sinnen 
i vår framtida kommunikation.

• Vi anpassar kommunikationen utifrån våra 
målgrupper och målsättningar.

• Vi undviker generiska uttryck eller floskler. 
Exempelvis lyfter vi inte närheten till allt, 
livspusslet eller naturen som allmänna fördelar. 
Istället är vår kommunikation fokuserad på vår 
särprägel, unikiteter och det som sticker ut. 

• Vi pratar inte illa om andra, utan krokar gärna 
arm och kompletterar varandra.

• Vi testar och utmanar hellre än att bli tråkiga 
och generiska. Går vi för långt så backar vi.
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6 bärande 
strategier

1. Bygga intern stolthet
Vi ska bygga Katrineholms platsvarumärke 
inifrån. Vi ska göra insatser som ökar stoltheten. 
Det ska vara lätt att vara en god ambassadör. Vi 
ska se till att ungdomar och andra som lämnar 
staden gör det med ett stort hjärta för vår plats.

2. Leva platsvarumärket
Egenskaperna hjälper oss i hur vi ska prata om 
platsen. Profilbärarna visar vilka tillgångar vi ska 
lyfta fram, men också inom vilka områden vi ska 
platsutveckla. Den önskade positionen är något 
vi kan påminna varandra om för att utmana i 
vardagen: ”Är det här utforskande?” 

3. Göra och våga köra
Vi ska ha stort fokus på platsutveckling och att 
göra saker som för oss i rätt riktning mot målen. 
Vår önskade position förpliktigar – att vara en 
utforskande plats, handlar i hög grad om att 
våga testa sig fram, att våga göra och köra. 

4. Kommunicera Katrineholm
Parallellt med görandet ska vi kommunicera 
fördelarna med Katrineholm på nya sätt. Vi ska 
ta fram en plattform för platskommunikation. Vi 
ska också förse företag, föreningar och invånare 
med verktyg så att de kan vara med och sprida 
bilden av platsen.

5. Utforska strategiska samarbeten
Vi vill vara en del av spännande sammanhang 
och vara integrerade med Stockholm och 
Norrköping. Nyckeln till det går genom att 
utforska nya samarbeten med aktörer inom och 
runtom Västra Sörmland. Det kommer också att 
föra med sig att vi tar oss från att kommunicera 
hur lång pendlingstiden är till att prata om 
konkreta och spännande samarbeten. Visa 
genom att göra.

6. Omvärldsbevaka globalt
I vår strävan att bejaka vår utforskande sida, 
behöver vi blicka ut nationellt och internationellt. 
Vi ska inspireras av de som gör det bra och 
sedan gå vår väg.
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård-  och omsorgsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-02-03 
Vår beteckning 

VON/2023:3 – 2.5.2 
 

Vård-  och omsorgsförvaltningen 

Medborgarfunktionen 
Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Pia Aalto/MK 
Handläggare telefon 

0150-48 80 99 
Handläggare e-post 

Pia.aalto@katrineholm.se 

Förslag att ansöka om statsbidrag för personliga ombud 
2023 samt årsredovisning 2022 och verksamhetsplan 2023 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens ansökan till 
länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud i Katrineholm och 
Flen 2023. 

 Nämnden ställer sig bakom årsredovisning 2022 och verksamhetsplan 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har den 25 november 2022 översänt information om ansökan om statsbidrag 
för verksamhet med personliga ombud år 2023.  

Kommuner som driver verksamhet med personliga ombud för vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522, har möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
verksamheten 2023. 

Ansökan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 mars 2023.  

Sökanden ska ange antal årsanställning av personliga ombud som ansökan avser.  
Sökanden ska inte omräkna antalet ombud i kronor eller ange det totalbelopp som söks. 
Det fastställs av länsstyrelsen i beslutet efter att Socialstyrelsen fördelat statsbidraget 
mellan länen. Till ansökan ska en verksamhetsplan eller motsvarande för verksamheten 
bifogas. 

Efter beslut måste de kommuner som beviljas statsbidrag rekvirera medlen från läns-
styrelsen genom en särskild begäran om utbetalning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ansökan för 2023 års verksamhet. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård-  och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-02-03 

Vår beteckning 

VON/2023:2 – 2.5.2 
 

 

Ärendets handlingar 

 Ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud år 
2023 

 Verksamhetsplan 2023 
 Verksamhetsberättelse 2022 

Anna-Lena Ramstedt  Pia Aalto 
Förvaltningschef  Enhetschef medborgarfunktionen 

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, akten 

Kopia för kännedom: Flens kommun 
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 Postadress: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/sodermanland E-post: 
sodermanland@lansstyrelsen

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
personligt ombud  

Skicka ansökan till:  
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Enheten för social hållbarhet 
611 86 Nyköping 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud  

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter med 
personligt ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut statsbidrag till en 
kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8.  

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt ombud.  
Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och vilka förutsättningar 
som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen förutsätter att uppgifter, som lämnas 
i ansökan, diskuterats med aktuella samverkansparter.   

Statsbidragets omfattning  
Statsbidraget har föregående år utgått med 405 882 kr per år för en heltidstjänst. Beloppet justeras av 
Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.   

Ange med två decimaler. Om ni till exempel ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni till exempel ansöker om medel för två 
som jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej förbrukade medel kan komma att 
återkrävas.   

Sökande kommun  

Kommunens namn  
Katrineholms kommun 

 

Förvaltning  
Vård och omsorgsförvaltningen 

 

Postadress  
641 80 Katrineholm 

 

E-post  
Vard.omsorg@katrineholm.se   

Telefon  
0150–488099 

Organisationsnummer  
212 000–0340  

Plus- eller bankgiro  
5798–193   

Ansökan avser år  
2023 

Antal årsanställningar (heltid, ange i årsarbeten)  
2,00 

Referens på utbetalningen  
ZX71106110  
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 Postadress: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/sodermanland E-post: 
sodermanland@lansstyrelsen

Nämnd som beslutat om ansökan  
Vård och omsorgsnämnden 

 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner  
Katrineholms kommun och Flens kommun 

 
Kontaktperson  

Befattning  
Enhetschef 

 

Namn  
Pia Aalto 

 

Postadress  
641 80 Katrineholm 

 

Telefon 
0150–488099 

E-post 
pia.aalto@katrineholm.se 

Driftsform och utförare  
Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten är ny uppge 
när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § punkt 3.)  

Katrineholms kommun driver verksamheten i deras regi och Flen är medsökande. Verksamheten 
ligger under Vård och omsorgsförvaltningen och i förvaltningens chefsstruktur är det enhetschefen 
för Medborgarfunktionen som har personal- och budgetansvar samt ingår i och ansvarar för 
ledningsgruppen. 

Samverkan kring verksamheten  
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten med 
personligt ombud. (SFS 2013:522 5 § och 8 § punkt 4)  

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
• Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun      
• (sammankallande)  
• Flens kommun  
• Psykiatrin Region Sörmland  
• Försäkringskassan  
• Arbetsförmedlingen  
• Brukarorganisationer: NSPH, IFSAP   
• Primärvården Hälsoval  
• Socialförvaltningen Katrineholms kommun 
Adjungerade till ledningsgruppen är de personliga ombuden  
Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med?  
PO samverkar med andra myndigheter och organisationer utifrån de uppdrag man har från den 
enskilde klienten, t ex Kronofogdemyndigheten, Överförmyndaren och Skattemyndigheten. 
PO verksamheter i övriga Södermanland och Östergötland i form av nätverksträffar. 
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 Postadress: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/sodermanland E-post: 
sodermanland@lansstyrelsen

Plan för verksamhetens organisation  
Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med målgruppen, hur 
prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens verksamhet ska planeras och 
dokumenteras. (SFS 2013:522 8 § punkt 5.) 

De personliga ombuden arbetar på klientens uppdrag. Arbetsuppgifterna är att tillsammans 
med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service, 
tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och 
genomförs samt att den enskilde får stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga 
rättigheter. Detta innebär en mäklar-/samordnarroll och en advokatroll som beskrivs som de 
två grundläggande uppgifterna för PO. Dock krävs en avgränsning från andra yrkeskategoriers 
arbetsuppgifter och ansvar, t ex myndighetsutövning, vilket innebär att inte ta över 
huvudmännens ansvar för samordning, inte heller svara för behandling eller annan vårdinsats 
som ges enligt HSL. PO prioriterar unga och klienter med barn. Prioriteringar beslutas i 
ledningsgruppen. En verksamhetsplan upprättas årligen och PO dokumenterar löpande 
underlag för statistik inför redovisning av statsbidragens användande.   
  
Utifrån antagen rutin kring systemfel och brister kommer arbetet med hanteringen av 
rapporteringen av dessa fortsätta under 2023. Personliga ombuden behöver vara 
uppmärksamma på vilka brister som uppmärksammas och rapportera dessa till 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen tar där efter ställning till att sända rapport till berörd 
myndighet och tar emot ett eventuellt svar för att rapportera vidare till länsstyrelsen.  
Fortsätta fylla i händelserapporter och se om det dyker upp mönster som vi kan se och sedan 
delge dem vidare till berörda verksamheter. 
 
Anonym enkät som klienter får fylla i vid avslut för att vi ska få in synpunkter på vad som 
fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns. 
 
Fylla i statistik i vårt system esMaker för rapportering av pinnstatistik kring våra uppdrag till 
Länsstyrelsen.  

Mål 

 Synliggöra sig i olika verksamheter där klienter befinner sig t ex. öppna verksamheter i 
kommunal regi och kyrkans regi för att skapa relationer och inge trygghet gällande både 
Katrineholm och Flen.  

 Fortsätta med utåtriktade informationsinsatser till nya och gamla verksamheter för att de 
ska bibehålla sin kunskap om personligt ombud gällande både Katrineholm och Flen. 

 Se över möjligheten att skapa nätverk med andra typer av samhällsaktörer t.ex. Polis, 
behandlingshem och advokatfirmor. 

 Digitala teams träffar som är öppna för verksamheter och allmänhet för att upplysa om 
vad personligt ombud är för en verksamhet. 

 Uppföljning av samsjuklighetsutredningen samt översynen på personligt ombud för att se 
hur dessa påverkar målgruppen, tillgängligheten och arbetssätt. 
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 Postadress: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Telefon: 010-223 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/sodermanland E-post: 
sodermanland@lansstyrelsen

Planer för arbetets utformning  
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om exempelvis 
utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.)  

 Personliga ombuden behöver initiera eget behov av kompetensutveckling och utbildning. 
 Samverkan sker med ombuden i Sörmland för kollegial handledning, digitalt och fysiska träffar. 
 Fundera på vilka behov det finns kring handledning, klienthandledning och/eller 

individhandledning. 
 Kommunen ska bevaka och följa utbildningsbehov för var och en av ombuden. 
 Ett mål är att utöka informationsinsatser till såväl klienter som andra verksamheter. 

 

Uppföljning  
Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt ombud har 
utvecklats. (SFS 2013:522 8 § punkt 7.)  

Kommunen följer upp personliga ombudens verksamhet genom månadsstatistik. Statistiken 
kan följas upp för att jämföras och på så sätt se hur verksamheten utvecklats. Utveckling av 
verksamhetsfrågor kan följas av de redovisningar som görs i ledningsgruppen vid eventuella 
förändringar i verksamheten.   
De mål som satts för verksamheten följs månadsvis och rapporteras i kommunernas 
månadsredovisning.  

 
 

Ort och datum  
Katrineholm den 23 februari 2023 

Behörig företrädare för verksamheten 

Namnförtydligande och befattning  
Petra Kruse, verksamhetschef förvaltningskontoret 

Så här hanterar vi dina personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Personliga ombud i Katrineholm och Flen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
641 80 KATRINEHOLM 

VERKSAMHETSPLAN 2023 1 (4) 

 

Datum Vår beteckning 
Besöksadress:  
Drottninggatan 21, Katrineholm 
www.katrineholm.se Org.nummer 212000–0340 

2023-01-26  

  

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Pia Aalto, enhetschef   

 

Verksamhetsplan 2023 för personliga ombud i 
Katrineholm och Flen 
Mål 
Målet för verksamheten med personliga ombud är att: 

 Genom ombudens roll som välfärdskoordinatorer, bistå personer med psykisk 
funktionsnedsättning med insatser och samordning mellan myndigheter så att 
hon/hon kan återta kontrollen och makten över sitt liv.  

 Ta tillvara ombudens kunskaper och erfarenheter som tyder på systembrister i 
syfte att ge återkoppling till huvudmännen och på så vis arbeta fram förbätt-
ringar för den enskilde och för att förbättra villkoren för hela guppen psykiskt 
funktionsnedsatta. 

 
Delmål  

 Ökad kännedom om Personligt ombud hos målgruppen och lokala aktörer som 
möter målgruppen i syfte att nå ut till fler klienter. 

 Se över om verksamheten kan utvecklas för att möta dagens behov hos mål-
gruppen. 

 Fortsätta utveckla arbetet med systemfel och brister, som ett led i detta påbör-
jas en händelserapportering. 

 
Organisation 
Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att fördela statsbidraget till Läns-
styrelsen för personalkostnader för verksamheter med Personliga ombud, samt 
ansvarar för uppföljning och tillsyn av den löpande verksamheten. 
 
Länsstyrelsen i Sörmland fördelar statsbidraget till tre verksamheter i Sörmland. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun har personal- och 
ekonomiansvar för samverkansorganisationen Personligt ombud. Enhetschef för 
medborgarfunktionen är ansvarig chef för ombuden.  
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Personliga ombud i Katrineholm och Flen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
641 80 KATRINEHOLM 

VERKSAMHETSPLAN 2023 2 (4) 

 

Datum Vår beteckning 
Besöksadress:  
Drottninggatan 21, Katrineholm 
www.katrineholm.se Org.nummer 212000–0340 

2023-01-26  

  

En ledningsgrupp leder verksamheten 
Ledningsgruppen består av: 
 Vård och omsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun, (sammankallande) 
 Socialförvaltningen, Flens kommun 
 Psykiatrin Region Sörmland 
 Försäkringskassan 
 Arbetsförmedlingen 
 Representant intresseföreningarna NSPH  
 Primärvården Hälsoval 
 Enhetschef Socialförvaltningen, Katrineholms kommun 
 
Adjungerade till ledningsgruppen är personligt ombud. Ledningsgruppen träffats 
sex gånger/år 
 
Mål för ledningsgruppens arbete 

 Följa upp Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar (SFS 2013:522), ledningsstruktur och kompetensutveckling. 

 Arbeta fram riktlinjer och policys för verksamheten personligt ombud. 
 Tydliggöra de personliga ombudens roll genom att se över deras arbetsupp-

gifter samt att sätta ramar för uppdraget. 
 Ombesörja för information om eventuella förändringar i regelverket. 
 Att ansvara för att utveckla strukturen för systematiskt förbättringsarbete 

genom uppmärksammade systemfel och brister. 
 Aktivt begära återkoppling från huvudmännens verksamhet efter upp-

kommen avvikelse. 
 
Arbetsmodell 
Den modell verksamheten arbetar utifrån, innefattar följande faser 

 Kontakten, där initiativet kan komma från klient, anhörig, personal eller 
myndighet. Klienten skall själv vilja ha kontakten. Kontaktfasen bör innefatta 
information om verksamheten och arbetsmodellen. 

 Förtroendeskapande fasen, där en professionell relation skapas. 
 Kartläggningen, där klientens behov av vård, stöd och serviceinsatser lyfts fram 

i syfte att samla rätt resurser kring klienten. 
 Den gemensamma handlingsplanen, där realistiska mål formuleras för vad 

som ska uppnås. 
 Genomförandet av de åtgärder och mål som man bestämt sig för i handlings-

planen. 
 Utvärdering tillsammans med klienten om man uppnått det man inledningsvis 

förutsatte, och dra lärdomar av detta. 
 Avslutningen, alternativt vilande eller underhållskontakt en tid. 
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Personliga ombud i Katrineholm och Flen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
641 80 KATRINEHOLM 

VERKSAMHETSPLAN 2023 3 (4) 

 

Datum Vår beteckning 
Besöksadress:  
Drottninggatan 21, Katrineholm 
www.katrineholm.se Org.nummer 212000–0340 

2023-01-26  

  

Aktiviteter 2023 
Hur personligt ombud arbetar för att utveckla verksamheten och skapa nätverk 

 Fortsätta arbetet med rapportering av systemfel och brister.  
 Händelserapportering för att uppmärksamma systemfel och brister som ska 

rapporteras. 
 Synliggöra sig i olika verksamheter där klienter befinner sig t.ex. öppna verk-

samheter i kommunal regi och kyrkans regi för att skapa relationer och inge 
trygghet gällande både Katrineholm och Flen.  

 Fortsätta med utåtriktade informationsinsatser till nya och gamla verksamheter 
för att de ska bibehålla sin kunskap om personligt ombud gällande både 
Katrineholm och Flen. 

 Se över möjligheten att skapa nätverk med andra typer av samhällsaktörer t.ex. 
Polis, behandlingshem och advokatfirmor. 

 Digitala teams träffar som är öppna för verksamheter och allmänhet för att 
upplysa om vad personligt ombud är för en verksamhet. 

 Uppföljning av samsjuklighetsutredningen samt översynen på personligt om-
bud för att se hur dessa påverkar målgruppen, tillgängligheten och arbetssätt. 

  
Verksamhetsplanen för 2023 skall kommuniceras utifrån mål och ambition mot 
ansvarig nämnd för respektive kommun. 
Ansvar: Berörd representant i ledningsgruppen.  
 
Kompetensutvecklingsplan för personliga ombud 2023 
 Träff med personliga ombud (PO) Sörmland 
 Träff med Östra regionala nätverket för PO 
 Konferens med Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige 
 Delta i för verksamheten relevanta konferenser och föreläsningar 
 Ta del av rapporter och utvärderingar kring personligt ombud 
 Kollegial handledning tillsammans med PO Sörmland via Teams 
 Nationellt nätverk för PO Sverige via teams där vi lyfter olika frågeställningar. 

  
Rapporteringsrutiner 
Ombuden ska beskriva målgruppen, vilka behov som uppmärksammas och lyfta 
systemfel till ledningsgruppen. 
 
Klientrapportering 

Statistikrapportering enligt redovisning av verksamheten till Länsstyrelsen 
Avkodade sammanställningar per följande rubriker: 
 Kön 
 Åldersgrupper 
 Antal nya klienter (kommunuppdelat redovisas i kommunerna) 
 Uppdrag/vanligaste kontaktorsakerna 
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Datum Vår beteckning 
Besöksadress:  
Drottninggatan 21, Katrineholm 
www.katrineholm.se Org.nummer 212000–0340 

2023-01-26  

  

 Avslutade klienter (kommunuppdelat redovisas i kommunerna) 
 Klientarbete respektive informationsinsatser. 
 
Resultatrapportering 

 Nya ärenden respektive avslutade ärenden 
 Datum för informationsinsatser. 
 
Rapportering av aktiviteter 

 I samband med kollegial handledningen strukturera, definiera och avgränsa 
erfarenheter. 

 Använda händelserapportering som stöd när vi lyfter olika ”typfall” till lednings-
gruppen. 

 Vid ledningsmöten redogöra för ”typfall’, där ledningsgruppen tar över ansvaret 
för vidare åtgärder kring felaktigt eller bristande bemötande, kompetens och 
värderingar.  

 Systemfel och brister rapporteras till Länsstyrelsen i verksamhetsberättelse. 
 
Preliminär budget 2023 
Personligt ombud 2023  

 
Konto Summa budget 2023 

3510 Driftbidrag 600 000 
5020 Månadslön ordinarie -753 000 
5110 Semesterlön -10 000 
5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift -340 000 
6460 Förbrukningsmaterial -14 000 
6813 Växel, anslutn- och teleinst -7 000 
6814 Mobil telefoni -1 000 
6914 Biogas -4 000 
6951 Leasing bilar -43 000 
7110 Personalrepresentation -1 000 
7610 Avgifter -1 000 
  -574 000 
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-07 
Vår beteckning 

VON/2023:1 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mona Kjellström 
Handläggare telefon 

0150-578 14 
Handläggare e-post 

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Val av byggkommitté år 2023 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i byggkommittén för 
tiden t.o.m. den 31 december 2023: 

1. Ledamöter 

 X 

 X 

 X 

Ersättare 

 X 

 XX 

2. Till ordförande för samma period väljs XX 

3. De valda omfattas av kommunens Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, Övriga 
uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott de 
bedömer lämpliga. 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 26 januari 2023 utskottsorganisation för 
nämnden. Nämndens byggkommitté ska bestå av tre ledamöter och två ersättare, varav två 
ledamöter från majoriteten och en från oppositionen samt en ersättare från majoriteten 
och en från oppositionen. 

Mona Kjellström 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: De valda, nämndsekreterare, processledare, akten 
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-02-07 
Vår beteckning 

VON/2023:1 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mona Kjellström 
Handläggare telefon 

0150-578 14 
Handläggare e-post 

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Val av kontaktpolitiker år 2023 

Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden väljer följande kontaktpolitiker för år 2023: 

Område Kontaktpolitiker Kontaktpolitiker 

Boende funktionsstöd   

Daglig verksamhet/daglig 
sysselsättning funktionsstöd 

  

Barn och ungdom, inklusive 
ledsagning 

 Ewa Callhammar (L) 

Hemtjänst, personlig assistans 
samt medborgardialog 

 Ewa Callhammar (L) 

Almgården  Ann-Charlotte Olsson (C) 

Dufvegården  Ylva G Karlsson (MP) 

Igelkotten  Britt Gustafsson (SD) 

Lövåsgården (vårdboende + 
korttidsboende) 

 Zdzislaw Napiorkowski (SD) 

Norrgläntan   Saud Porovic (SD) 

Strandgården   

Vallgården  Marian Loley (KD) 

Yngaregården  Ann-Charlotte Olsson (C) 

 Kontaktpolitikerna omfattas av kommunens Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, 
Övriga uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott de 
bedömer lämpliga. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Datum 

2023-01-09 

Vår beteckning 

VON/2023:1 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 26 januari 2023 utskottsorganisation för 
nämnden. Två kontaktpolitiker ska utses för varje område enligt samrådsorganisationen, en 
från majoriteten och en från oppositionen. För närvarande finns 13 områden. 

Mona Kjellström 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: De valda, enhetschefer, verksamhetschefer, nämndsekreterare, akten
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax:   
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-07 
Vår beteckning 

VON/2023:1 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mona Kjellström 
Handläggare telefon 

0150-578 14 
Handläggare e-post 

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Val av fondgrupp år 2023 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare i fondgruppen för 
tiden t.o.m. den 31 december 2023: 

1. Ledamöter 

 X 

 X 

 X 

 X 

Ersättare 

 X 

 X 

2. Till ordförande för samma period väljs XX. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för vård- och omsorgsnämnden får nämnden tillsätta de utskott de 
bedömer lämpliga. 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde den 26 januari 2023 utskottsorganisation för 
nämnden. Nämndens fondgrupp ska bestå av fyra ledamöter och två ersättare, varav två 
ledamöter från majoriteten och två från oppositionen samt en ersättare från majoriteten 
och en från oppositionen. Ersättarna deltar endast vid ledamots frånvaro 

Mona Kjellström 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: De valda, nämndsekreterare, akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-02-14 
Vår beteckning 

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendetyp/ 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Mottagare: 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vår handläggare 

Mona Kjellström 
Handläggare telefon 

0150-578 14 
Handläggare e-post 

Mona.Kjellstrom@katrineholm.se 

Meddelanden 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag den 16 januari 2023: 

 KF § 6 Kommunplan 2023-2026. Hnr 2023:81-82. 

 

 

Mona Kjellström 
Nämndsekreterare 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
         isGuhD7RdjqJuxQU9wCkzuab7d+v7ScMYJsh6VB8LUE=   jix5QUEr0NHfbvhji50wOdyh3Cwhy4JN0HbwO6j/k5Q= ZVRwGp9GsSItcy/B3jRlMBvvK7/N0Z/VdsiY0MToqyLNvinWnh2H4LBqMueCRioLnjoNtbxJbSEBhVSypPN707nG/0tFY2HdEpEuKF0jpj5tBBTZtEmHg5St5+REXKT7aTmgWN2gXk/mt8FlcfhV1zBhVsLpAfyedefpOIohujhJx0fcfEuZgPG3volkZgmvBp53cSR4mIo6qu23AZDlFc/hoKoyDA8FrKzfqyMK4L29wjaqKgOQ+TVQdreVmerACwefW8xGfMy+/qUySSdDquJ+x1MPGOwejUQN6qSmMe/5ofXYlavyK5UMpvnnBCX3/SBRtjaeFbRuXq7yrqZ4E8WWT2l01bZLET0dIgInAuKdOMBrEHHZKr0LX8AlvwY/M0+5Y3Vbbu/0eXKGPs7EFepw0F9j4FSsvlyUxf/F0QGmZs/Xc/9OcQ8dNa83Uf9V56SGkMQfGXIs5A8VBKao/DYaiFzryhvsVHBCacuF20PBkHzv+eiqfa+6LjkH9VUWvXSPBnnztMP11W/Taxf4eL0FW8au2B/51NFLxuQQLl67ENuJ3oEduFAaP9TC1MbeJNa3NwqEWXW2siCNURXw/DSCD6jPRgd6/+JM4Xku7iwKZDxvCUZemOufvtk3Y/7ZtqQhNgIg1h3X/hjiH71Q4k2dfR6XxtpzuC6IRBln3wk=    o3eJ3iIA5AvcGDC2aF4I44n18pswA34kfr0Gv1x2d5+V91IZDkeFo+8ySn+C49t1y2OiAtj0JBXkfqgCDKy8CRGH34dvJdjHpF5Kd4g4a+LXpD4d2FlYV3Zu1mabjB+fRljneLMQMEudjOCZ3ur3zivwP7ZwI8YFUf7QK4BzT6eMBPVD1UeDFQrY13CZEhm2y4/+KmlOsTJ2V+fUsi+zpFPyaY27zkwMSS1qQj+dqjXCE7EmdamvOLOlit4B1/cxd4xVpWnJavEUChgIbsslmKuzWyuKn5D0dYV4kT1mxQyGOtNBldCxyM+D44hZrAKh4ZNVxMTuG9hwDATc6T4tm3ZlFlZwUfZxVjLRjc9hOpWsOWm3Y3YGu2NQmXIs+iWFHDWRp7EkPw+L2IvT829qEowdcPyao/y9F76TcZu0K/M10x/ins7qgeok7/2qcra5gzkoEoD7JhffaxnqY6BQ9OhfMZOvAStavLpdfg+zAdcM54s9YHXR6sgvzxbiHUjDilA84eieaVpMZty5FjbDOquWoCs9qKMimV5TI83zYZsJOZJf0Q1QiNkZ885ME+l9ZtY25YIRICB9KNQRdJYuZZNC9KByBqmJlGj3iQs2OcdOEygxR5zbkwtudC8RAvHYWG8jt7I0EwYocI+rZ/ulhH8PE6a26gfayw+MDkRqhrc= AQAB  MIIE/zCCA+egAwIBAgIVAJDrB7WpgBF+yKWOKfrh++saAckTMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMScwJQYDVQQDDB5QZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIGcxcjAwHhcNMjIxMjIwMTQ1ODU3WhcNMjIxMjIwMTUwMzU3WjBjMWEwFwYEaYvNcAwPU8O2cmVuIEVyaWtzc29uMB4GBGmLzW8MFnNlX2JhbmtpZDoxOTUyMDQxMDE2MzcwJgYEaYvNbgweaHR0cHM6Ly93d3cuaWRlbnQubmV0cy5ldS9vaWRjMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAo3eJ3iIA5AvcGDC2aF4I44n18pswA34kfr0Gv1x2d5+V91IZDkeFo+8ySn+C49t1y2OiAtj0JBXkfqgCDKy8CRGH34dvJdjHpF5Kd4g4a+LXpD4d2FlYV3Zu1mabjB+fRljneLMQMEudjOCZ3ur3zivwP7ZwI8YFUf7QK4BzT6eMBPVD1UeDFQrY13CZEhm2y4/+KmlOsTJ2V+fUsi+zpFPyaY27zkwMSS1qQj+dqjXCE7EmdamvOLOlit4B1/cxd4xVpWnJavEUChgIbsslmKuzWyuKn5D0dYV4kT1mxQyGOtNBldCxyM+D44hZrAKh4ZNVxMTuG9hwDATc6T4tm3ZlFlZwUfZxVjLRjc9hOpWsOWm3Y3YGu2NQmXIs+iWFHDWRp7EkPw+L2IvT829qEowdcPyao/y9F76TcZu0K/M10x/ins7qgeok7/2qcra5gzkoEoD7JhffaxnqY6BQ9OhfMZOvAStavLpdfg+zAdcM54s9YHXR6sgvzxbiHUjDilA84eieaVpMZty5FjbDOquWoCs9qKMimV5TI83zYZsJOZJf0Q1QiNkZ885ME+l9ZtY25YIRICB9KNQRdJYuZZNC9KByBqmJlGj3iQs2OcdOEygxR5zbkwtudC8RAvHYWG8jt7I0EwYocI+rZ/ulhH8PE6a26gfayw+MDkRqhrcCAwEAAaOBrDCBqTAdBgNVHQ4EFgQUwZiYUD5bDD+C5/6dVpBw3NI4CjMwHwYDVR0jBBgwFoAU9JvVZ6wTA1bAYf0oZhqetLhJQBYwSQYIKwYBBQUHAQEEPTA7MDkGCCsGAQUFBzABhi1odHRwczovL2FwcC5wZW5uZW8uY29tL29wZW5pZC1jYS92MC9vY3NwL2xlYWYwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC400Ev91CDeQiMb01M5fgTGHg/I8j6rGY7Q9Gc/uWuqD6zf4kbgKa3KRtGmWQy88f7TA+MsHvO1v2o4/mcRF3x4GofcpsSpkNt4GoC5PYU0uVt5fpB1/YMNjp2aNp/zXP8MEwvYlJ7sH7SUJpk8Aiz/vbmN/J+BaDP9r5V/EBhz5frQFL/sGHaR3a9rWAkwmTdGhxbaLJUg6LYldZ2XHh5MtbsGoNcNjen797gzwjtrGzZwViCEtIbYavMCGHbTLRucoFZAjfNAERS6xZgFHUxKcK+bBJih0fFKHATjz7htOS+W5bekqrhkczXiqsiiLmyzPCnWMVGN7wbngj1k7v0=  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-12-20T14:59:04.019Z     S2CNn5BOm8aFZUXJCJWdaVQp3Dt+Y1mrqtCjy/xPI3U=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 827336017722702023070774150842921576433285450003     MIIMLwoBAKCCDCgwggwkBgkrBgEFBQcwAQEEggwVMIIMETCBzKIWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjEyMjAxNDU5MDVaMHwwejBOMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIVAJDrB7WpgBF+yKWOKfrh++saAckTgAAYDzIwMjIxMjIwMTQ1OTA1WqARGA8yMDIyMTIyMDE1MDQwNVqhAjAAoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQsBCi3/faY+7Ad8ShxXmoiTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAq6ShYmCEUnJk/zhjoPT/KaLX7c+UU8DmQcxrAkU1dYdIpL31aIN6frJ/0ega3C4iIj0H1C+desW3LvJ2OC6fXVA/uxBvKDmazfuiPVJ0bnw1lBOxdBYQI2iCNTZFfBTIsEKlcVqxiZXg1zaWRWU/4C357dwdnngLv8kQda/QkWMHKpjJjgJpUJgCSVyQZC5kXnqC2xv3u/YVZ5t0Rum/HyuX5NJZ4fXgIAqghO8Oq4oVjJISdbW8hHJgqT9abdTHOn0tOGfjJX531stsv75Xr6jMD4+nBNqgj6W8dIo6y5a6PI3shy/dRWklt2CTOBUY0PR7CGFU0hPJ6O/LjOd8FqCCCiowggomMIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjjCCBX0wggNloAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTAeFw0yMjA1MjMxMDIxMDJaFw0zMjA1MjAxMDIxMDJaMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCk0Na8kBm4klJcKIiUXzea/Xt5+Gl0p0MOCF4Wt+m7ii5fk4PIgg6FFy2OflgvI4c2l8ewuxv+28HriqCPVzHvCH17UCC6/GLU9g9s1vxa65fdV2FX5GorIXBN2gi4EaPGTwvKyjWeUW/POoxOtghDVj+kagN1yLKTt7KumhIynknAatLt0+gWKHN8Wa11gBK5OTchy/Nv/UEL9A4fVjNEXDBOWNuEEMbzYkD+XLJOzgl1frJ76cqiDfZnvzyE2r8Dyfy7yRmGp+nxDYFo9xkP3EMs1Se3p6Y50qGr0CJF5I/00kpUak9SLuyay/5NIURBZRMSUSZ0xGU7Gt/Bsvam4MCNBnlIe7hPPNuPWhYQb77Ehzb/gMheOLV6rw1Dhc8BLseSxi67nz1GossZmuc0+RrTg8MXgGcyj63JsOMwZaTS09TLQMQzyWw1FUYytNmtm24dDPa+T8kIfhDpWTfOZS9KhF9vM3nlTOSJKGmB7vkGEiFqHflHGPFg7CKu/axSikJ4w7XzGa1XWXqjD1Gz10ehGqnZe6psuxOFUuiMsfoAYWGz7R7Tc5eHSXZIJwgu4D0FFa0SpPCC6/yasGqWpUGVb9t35AhVUs9qGOWt0cRcWBIgLft8vsgxs5IkVql27vPe31XP8plI+/mrBzMIAtFd4Qz/uu0SfDoUxQmE1wIDAQABozwwOjAdBgNVHQ4EFgQUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABBcKglwVSgRLb0D96gKxCNuvI3VQOmUTm9rOs6JsTNy2o2tELiWc2wi1H+ZDQ5ygAVM2qkw3Wt36rwHQJjOTjcHNW8OC2rHWNmabKc7Lyh296vzzSEIYkhirx2V8aaoY4Dboip/i84ilGjZhqkQuV8hwcXzH5Y1B+XDhWhW8MRM5bE7ZKp55Jm/2P+iK6jFoeetSVYimdbW7CJ9Vx6sgQNXifaej6f3fnUKtAW5tRVezjpkD1f8mVB2aKQmuGmUB098jU3hNlQQJ8/GlOEo1O/PaoZoL4tt8y1ruSokjdhQWSZJ4rkFo+kV5Lf6MilCBz+4cXRgqPQobRWk7c+N4wNFDSZ98DZ0V0ZKCNm/7DXLlrvV/gype0pgxLecPfniRIwd9Fy5B2Rtr6rNSSmnbdQeY/tHDxx+GMVua8uTyN1SYVJWpHLXhcbRbs5ZmtD4jMtL4pJfGbMQADwaZTX+Vk+7PMft6gCediPOg8WKtMDDZFzTJgOZKrjkvQDIcSep8/G9/Z5/et7NMx3+3yTzCHLmqbkc3Ppe9Z9LS5+y/TGaU41A4vF7xUBYZ+lD85pg84LeSAIvEfSVlN6zqNg7Vm6sa/fbkl6/yAE1RlHbu95g+ifNjjVx72NKmxdMhqfnPvfk01EWFOIIb9znjWdEdVenObd7HZ1iPn16wb3sH4NI   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCDRD+mNXfvSkvXfAmv25/2fyhtn2y51c9Sg6doUAmgevwIIIDXyUWZ1MaEYDzIwMjIxMjIwMTQ1OTA2WjADAgEBAgYBhTALnoyhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghsPrnTI3iHqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMTEyMTEyMDcwMVoXDTM0MDIyMTEyMDcwMVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMlwDCShpfA3XJF3fv5ftJpAcDxEDX27eAI4IQAen4ATsyUf3mriPWz+7YikNiqV90iJBQy3x6EbPe2NZswB9SjHw9mwj40WO/5Sm3JHLa4jy0juxKumrWx+w9sh4jeLLes1eESNErRb3UOhU1WH/Y8WTR7uQ2VMF1qP0SajAIorRaJWQcw+eYTz93bFqbxVF8yKaHbc+Fksu4nqu6fvp89eYQ18Lvlyv49GRdj+ZD1aHcGdwb103fM7FufBNKXN7hZqEHAhQ2u6ChWItqGA89ygGmEpXl6gOLJCeQ3XqeEW0RVrec41oWl3WSIt3lYj+gVHxcbQ1hUihAJdV1ukCMkCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBSDJbv7Xvmc3lTuglfCMUCfZntq7zAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAaHJkxBdV3jo7iRoz2+bTK0UCtvX/ExMcuGvUiESWeebnM1YVh50gersuEinCfsCdGIKnFATIhKrgBTQziGSPv96M1poEYWZxYSY1Y+fTOwxEi6aGiE7wwwwnoKNyqBq0qj/GYDy0JQM3KtPPSzEYNIKWm7UNPhnI+LitRd6g63LQv7/8i991ScKWko4LUqa5myz41/U5dKz8xB+NeQiPawGq5Fv0a+IJMSVnqk6QS3OmW3xUJJyW3bbdApzYQp2Gm3WG39IjMd1mFRS8PB9mR5QGxMzidu4IPgl8rqw7s2b2xeRa4OxvYAMW1nwkyZHjZ2AK1KvCqPfCAXX11S5yHuQ9xX+GOZiSPYqrbOr+x+hPb50QB/4s7NdlmcjRO4zdLhijdlTpYXsomgWn/BZogikDTmbZDPOOEim6A+jAMcnXyvL7osMEIDrOuOTu6jwbr+yhDyyW/GUuTEvE+yDqfA7yrOTEFsY1Yih+M3kaFePsQpervOogblInptJMtO4SqoCsT7eKMWNphjWBWsstUQSrhwqW90eREp3h48og3T9B0u4Vjei+VQFw3q2MI+hPPQAP0YjkPQNnUrYcA4JsKx2JyAmQ6MS6New292bRiOc4O/ntAlTfIg/7SnnjyZflKW82AKf90BRBdbji6owSUCzsJVD0tOuoiH6ZZDxJ31TCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghsPrnTI3iHqjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEyMjAxNDU5MDZaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDXNw6fEIvtx/vJmGCp8q+3/Z7B78QOzwsZD6tB6LnOxMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgd6NG0nKkZpZoDhcOI1WUsIT8oEupoORr4kocfEAk4lIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIbD650yN4h6owDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEATBnwHb82NUzGgbSL0QxowNUP6VD/Fz+H+6WafXARp7EYHHlsWH1x62Z1a7DNv2xIsjyy1675RFkmEmZGU7tZY1jvndjQf5tM6gDfxKK9E4y22Ub3oNtTPaNqJDOuFrBvc4Rip7Sw9gxGJP/VhSvzvDq4rdivuf9igku1XV5b9JAN+I851nhJFVyMfDLfjB0XoIpVlxrY6E5VRyS/0q78cxtr1YsAzkN8lfMnilHec8/a7pqtUMS5uhcTC8K2kwPmOLNArFJhgh7cC/kdWKpPvMEXmeQ+hREG70kr/oOXM7pp7kRVpwYs81hYXJdlHDmDFduBYmSO4jiXYoN16sqKJg==


Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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                                    Jag signerar dokumentet ""                                
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                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
 ========================= =============================== ================= ============================================================================================================ 
  Time                      Name                            IP                Activity                                                                                                    
 ========================= =============================== ================= ============================================================================================================ 
  2022-12-19 16:42:32 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was created                                                                                    
  2022-12-19 16:46:28 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 16:46:28 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Anne-Marie Wigertz"                                                       
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Ann-Sofie B L Soleby Eriksson"                                            
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Eva Elisabet Asthage"                                                     
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "SUNE ÅKERLINDH"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Sören Eriksson"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Tommy Kvarsell"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Bo Mårten Grothérus"                                                      
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "JENS PERSSON"                                                             
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Nils Gustaf Wachtmeister"                                                 
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "MARINA ÖSTMARK"                                                           
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Anne-Marie Wigertz" at "anne-marie.wigertz@wigertz.net"                
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Ann-Sofie B L Soleby Eriksson" at "annsofie.soleby-eriksson@trosa.se"  
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Eva Elisabet Asthage" at "eva.asthage@oxelosund.se"                    
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "SUNE ÅKERLINDH" at "sune.akerlind@telia.com"                           
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Sören Eriksson" at "soren.ericsson@vingaker.se"                        
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Tommy Kvarsell" at "tommy.kvarsell@eskilstuna.se"                      
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Bo Mårten Grothérus" at "marten.grotherus@katrineholm.se"              
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "JENS PERSSON" at "jens.persson@strangnas.se"                           
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Nils Gustaf Wachtmeister" at "gw@tista.se"                             
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "MARINA ÖSTMARK" at "marinaiost44@gmail.com"                            
  2022-12-19 17:04:21 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:05:01 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:05:01 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:07:52 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:07:54 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:09:02 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:09:02 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:09:03 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:10:48 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:24:20 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:40:33 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:40:33 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:40:42 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:40:59 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:41:04 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:41:50 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:41:50 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:15 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:42:15 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:50 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:42:50 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:52 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:43:02 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-19 17:46:37 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:46:57 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:47:01 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:07 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:16 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:21 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:23 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:52:31 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:52:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:57:42 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:53 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:53 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:59 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:59 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:35:00 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:35:00 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:36:12 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:36:12 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:36:16 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:36:22 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-19 18:37:59 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:37:59 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:39:50 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:39:50 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:39:57 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:40:07 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 07:29:10 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 07:29:11 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 07:37:28 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 07:37:28 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:07:09 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:07:12 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:13:51 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:28:13 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:28:17 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:28:17 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:36:00 UTC   Tommy Kvarsell                  104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:36:14 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:36:14 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:37:29 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:37:29 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:37:30 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:37:37 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 08:40:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:40:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:40:11 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:40:11 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:43:53 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:43:54 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:44:33 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:44:34 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:45:20 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:45:20 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:52:22 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:52:31 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:52:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:54:35 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:54:35 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:55:08 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:55:39 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:55:39 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:26:09 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:26:14 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:26:14 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:25 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:30:25 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:46 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:47 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:31:21 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:31:29 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:32:06 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:34:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:34:06 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:34:06 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:35:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:35:32 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:38:50 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:38:54 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:38:54 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:39:28 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:39:29 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:39:31 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:39:46 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 12:49:59 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 12:49:59 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 12:51:35 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:07:22 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:07:22 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:11:40 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:11:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:11:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:12:05 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:12:05 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:13:32 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:13:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:14:06 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:14:07 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:14:12 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:17:09 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:17:54 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:18:16 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:18:16 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:19:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:19:33 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:19:38 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:20:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:20:42 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:21:14 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:21:15 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:23:35 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:23:51 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:24:15 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:24:51 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:24:51 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:10 UTC   Sören Eriksson                  172.226.xxx.xxx   The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:50:16 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:17 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:42 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:43 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:51 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:51 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:54 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:28 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:28 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:51:40 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:40 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:51:49 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:54:02 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:54:02 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:25 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:25 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:43 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:43 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:49 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:59 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:59 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:56:28 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:56:29 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:13:42 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:13:42 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:02 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:14:02 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:06 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:14:06 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:10 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:49:16 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:49:39 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 14:53:05 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:05 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:25 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:25 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:33 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:44 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:07 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:07 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:28 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:28 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:38 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:38 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:41 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:58 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:58 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:58:46 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:58:46 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:58:57 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:59:06 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 15:03:30 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   35.158.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:03:31 UTC   Penneo system                   35.158.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:03:40 UTC   Penneo system                   98.128.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
         isGuhD7RdjqJuxQU9wCkzuab7d+v7ScMYJsh6VB8LUE=   g8im2iikpEDyfxdiQ0zgPnVqu0T8mlNgVITPwfkw6t8= KSzY5SIAxS70wEjXqvrd0N7GutBwGisBLqZ+1csOb0J92beuMqqFNjtGmgxuBAf1tSg68jmViLKL9VAEWdtrP3ImUqbUJyNTfJw0ObsOkX+4KLVPqci1reSA6+2Hg7C2f+2m3ZfyWLe8eOqgxRCYmnDVfVGm4kR1iYGidaBmNyyCz0dBhaW5Jwt9sEB6UT1HaPuAtMNlRbX9jJF0YqCyBHkCaXU9td0/zxfVJzbWO4Xd0H0fv7Gc2Dh/ppzMPWsSU/iREm3TV9DJJetAfnfqqeBiZOX8R3BWmq100oir9lU8a8rbijvIwai7fjImQyDE6uHrKp3rAsi3VfLhCWWNusYn8oC+qSBHofDmbBX0nYq1VqPf30smEiZozbxsyyyNbWNRjojBWkPuJqKhtiH8bTAtrkC9DXNB2ipz6iDY6kuh4ke7HARz4wn4Ntg9GVKAac3cj+rvqnS00eQNXnBb5UydP6S5bePq8oLp54mM81xPkl1a9WD7m1qUQ30Jbd9Drtr/0u7M+WpuaF78UsiTLivASk3Ob9ce0fcJ9y3ClfD4/o4mUFGSyv9sFTzCL8dxWt2hCNiOAZkTXYCfScwnD5UGNKrSoPXrXlPp+o1D9g0SnkjR3p6N0WwEq2NgppEZpQ4RN0UVzGconeWjVxQqHSbJ4V+uLSgzXCwmF1rzb+w=    rc1TizgETKKwTRhi4GHM4QniAvTyEHPiCik8O3KIEnFG3sjfwSf7Dn2iQ3Rb1KixekXb/cOhdWm0EBcWXuOXuxfztlrDgp8TMUnzRpL6QOdwj7X6kcgBh8tWSQ8m110CGmtXmSb/QI2rkdznc1Pn/2c8VLxXtgiAStOBQE7jdTuwPzYHpmwMYYnuOkO6a1RrF6xCSDl51CJjKIWXxP5bmZ3pu2gov2M8RfvX/0cUcryWsT2TbyozFaUhPePcn/BnffyEKo+SVMETQ4xtr08lTJnfcJHKDB5VFBDEXcHjFIUdi3NmP8fqwSaKfAiovmbgzzNnvhtP5g3aa277wRXpedr9sKSc09KdGdGpCAN/6KjQwIQ+a4RU4E6H7iK//mZ6LJBUo9htZGbDlnkrEBSrOnAjxRNfOHujkEyBc+xlmPrQH1S8Ym5IGO5rXXNx2mlN4eg9sHR8X4iYSwqrqoRQn2qEFQQQ/BDyRwBPU0kCt14q9Yrb5qZ9Rpf1yrCmanoLfuF0WgocJ2fa8m09HnlAroXE4iSzWu+o8hw4mbOLLZR//PfvWkvxIBc+ppGFLp0A8F4jX+dhIpwf/AoE5DNVicPUq3bI5zSCKYU45WVqOTBeahCpOifPSRFeRHniQxvtR18/lj+1c1wkfIo2TtUUuUWFuehAX5cVuH58MuCDNMM= AQAB  MIIFDTCCA/WgAwIBAgIVALEtvv8aC2m9BhHsbM/4UVSy0BpPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMScwJQYDVQQDDB5QZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIGcxcjAwHhcNMjIxMjIwMTUwNDUwWhcNMjIxMjIwMTUwOTUwWjBxMW8wHgYEaYvNbwwWc2VfYmFua2lkOjE5NjQwNzE4MTIyODAlBgRpi81wDB1Bbm4tU29maWUgQiBMIFNvbGVieSBFcmlrc3NvbjAmBgRpi81uDB5odHRwczovL3d3dy5pZGVudC5uZXRzLmV1L29pZGMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCtzVOLOARMorBNGGLgYczhCeIC9PIQc+IKKTw7cogScUbeyN/BJ/sOfaJDdFvUqLF6Rdv9w6F1abQQFxZe45e7F/O2WsOCnxMxSfNGkvpA53CPtfqRyAGHy1ZJDybXXQIaa1eZJv9AjauR3OdzU+f/ZzxUvFe2CIBK04FATuN1O7A/NgembAxhie46Q7prVGsXrEJIOXnUImMohZfE/luZnem7aCi/YzxF+9f/RxRyvJaxPZNvKjMVpSE949yf8Gd9/IQqj5JUwRNDjG2vTyVMmd9wkcoMHlUUEMRdweMUhR2Lc2Y/x+rBJop8CKi+ZuDPM2e+G0/mDdprbvvBFel52v2wpJzT0p0Z0akIA3/oqNDAhD5rhFTgTofuIr/+ZnoskFSj2G1kZsOWeSsQFKs6cCPFE184e6OQTIFz7GWY+tAfVLxibkgY7mtdc3HaaU3h6D2wdHxfiJhLCquqhFCfaoQVBBD8EPJHAE9TSQK3Xir1itvmpn1Gl/XKsKZqegt+4XRaChwnZ9rybT0eeUCuhcTiJLNa76jyHDiZs4stlH/89+9aS/EgFz6mkYUunQDwXiNf52EinB/8CgTkM1WJw9SrdsjnNIIphTjlZWo5MF5qEKk6J89JEV5EeeJDG+1HXz+WP7VzXCR8ijZO1RS5RYW56EBflxW4fnwy4IM0wwIDAQABo4GsMIGpMB0GA1UdDgQWBBQu9qeLs0DuN88wQHzZRkWE4F6+vTAfBgNVHSMEGDAWgBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFjBJBggrBgEFBQcBAQQ9MDswOQYIKwYBBQUHMAGGLWh0dHBzOi8vYXBwLnBlbm5lby5jb20vb3BlbmlkLWNhL3YwL29jc3AvbGVhZjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKprtynfsW1qSZJiDbbDbtmDl2tJKGinK3jBgeNwkTOhxBKLevO/m48S9PXSWEBjhkrSXIjLHKctI0sP9LxRqe4uf5V490axo9r5dG4k3pvsogBnVAbGYuZp/UqjJlvsWCSKGmoNwdEhHHBrEG2vDbp+tdK3JNuKopc+j6FX/6SpGKuOKRLJzfMgxW+w/5eys/RUMdZtlJ9z/SVyelzw9DfYoX/y9uHDysztpxsokcMBmnKhKOih1tIEduO3SSuvCVORPzMpfaR0NmVuH1aAi2k06LHfulwY/X42LAA5I/pb5FaTeP4cyq8972JtuJZ2vPlGbP5eqxwi9/wrNCq1lbw==  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-12-20T15:05:01.024Z     0ZJd+lknU2kj3feoqhfwpdWBnPYrQdfB2ng7vvM2x04=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 1011511538110703260901667988098294901291070003791     MIIMLwoBAKCCDCgwggwkBgkrBgEFBQcwAQEEggwVMIIMETCBzKIWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjEyMjAxNTA1MDJaMHwwejBOMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIVALEtvv8aC2m9BhHsbM/4UVSy0BpPgAAYDzIwMjIxMjIwMTUwNTAyWqARGA8yMDIyMTIyMDE1MTAwMlqhAjAAoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQagn+6dL6KPA/lWhbr1lXLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOgD8P2iwHAmMnzSdsch1JmYCkFyVTYdz4D870HuW3MaHMMXuREK7Gk7ko1FcyMFROBYnwpl9KZQY7GTnDv9CX7rlMGxZpexO+BunRJDB9wtPS8j4bPw9AwJu63T/YdLARMOyzxhKvE6pvY+7jjmhxZX+QfWeMoO3lYFpp3SLAc7cX1maLNy1Nk+DDgbbmHnhl24Fr7uBcvbbjh9LZgIvuuwmjw8+v13FXLZVw0pAEM0tpFivkSYm5tEE98PK7JXzAkT0QoYgLavl/hlBZJXuXhJpQps8MJSLdyLbvQksR67ejGJWXFvgAemHG8PrDxSdlFtQbggG4bky3SdX5/g4xqCCCiowggomMIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjjCCBX0wggNloAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTAeFw0yMjA1MjMxMDIxMDJaFw0zMjA1MjAxMDIxMDJaMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCk0Na8kBm4klJcKIiUXzea/Xt5+Gl0p0MOCF4Wt+m7ii5fk4PIgg6FFy2OflgvI4c2l8ewuxv+28HriqCPVzHvCH17UCC6/GLU9g9s1vxa65fdV2FX5GorIXBN2gi4EaPGTwvKyjWeUW/POoxOtghDVj+kagN1yLKTt7KumhIynknAatLt0+gWKHN8Wa11gBK5OTchy/Nv/UEL9A4fVjNEXDBOWNuEEMbzYkD+XLJOzgl1frJ76cqiDfZnvzyE2r8Dyfy7yRmGp+nxDYFo9xkP3EMs1Se3p6Y50qGr0CJF5I/00kpUak9SLuyay/5NIURBZRMSUSZ0xGU7Gt/Bsvam4MCNBnlIe7hPPNuPWhYQb77Ehzb/gMheOLV6rw1Dhc8BLseSxi67nz1GossZmuc0+RrTg8MXgGcyj63JsOMwZaTS09TLQMQzyWw1FUYytNmtm24dDPa+T8kIfhDpWTfOZS9KhF9vM3nlTOSJKGmB7vkGEiFqHflHGPFg7CKu/axSikJ4w7XzGa1XWXqjD1Gz10ehGqnZe6psuxOFUuiMsfoAYWGz7R7Tc5eHSXZIJwgu4D0FFa0SpPCC6/yasGqWpUGVb9t35AhVUs9qGOWt0cRcWBIgLft8vsgxs5IkVql27vPe31XP8plI+/mrBzMIAtFd4Qz/uu0SfDoUxQmE1wIDAQABozwwOjAdBgNVHQ4EFgQUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABBcKglwVSgRLb0D96gKxCNuvI3VQOmUTm9rOs6JsTNy2o2tELiWc2wi1H+ZDQ5ygAVM2qkw3Wt36rwHQJjOTjcHNW8OC2rHWNmabKc7Lyh296vzzSEIYkhirx2V8aaoY4Dboip/i84ilGjZhqkQuV8hwcXzH5Y1B+XDhWhW8MRM5bE7ZKp55Jm/2P+iK6jFoeetSVYimdbW7CJ9Vx6sgQNXifaej6f3fnUKtAW5tRVezjpkD1f8mVB2aKQmuGmUB098jU3hNlQQJ8/GlOEo1O/PaoZoL4tt8y1ruSokjdhQWSZJ4rkFo+kV5Lf6MilCBz+4cXRgqPQobRWk7c+N4wNFDSZ98DZ0V0ZKCNm/7DXLlrvV/gype0pgxLecPfniRIwd9Fy5B2Rtr6rNSSmnbdQeY/tHDxx+GMVua8uTyN1SYVJWpHLXhcbRbs5ZmtD4jMtL4pJfGbMQADwaZTX+Vk+7PMft6gCediPOg8WKtMDDZFzTJgOZKrjkvQDIcSep8/G9/Z5/et7NMx3+3yTzCHLmqbkc3Ppe9Z9LS5+y/TGaU41A4vF7xUBYZ+lD85pg84LeSAIvEfSVlN6zqNg7Vm6sa/fbkl6/yAE1RlHbu95g+ifNjjVx72NKmxdMhqfnPvfk01EWFOIIb9znjWdEdVenObd7HZ1iPn16wb3sH4NI   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBiSqVUKN+vWiH16rzayWpqWkWA2pKGcdXwCCiw7UPfIwIIQn+ID1lw6X8YDzIwMjIxMjIwMTUwNTAzWjADAgEBAgYBhTAREQ2hGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghsPrnTI3iHqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMTEyMTEyMDcwMVoXDTM0MDIyMTEyMDcwMVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMlwDCShpfA3XJF3fv5ftJpAcDxEDX27eAI4IQAen4ATsyUf3mriPWz+7YikNiqV90iJBQy3x6EbPe2NZswB9SjHw9mwj40WO/5Sm3JHLa4jy0juxKumrWx+w9sh4jeLLes1eESNErRb3UOhU1WH/Y8WTR7uQ2VMF1qP0SajAIorRaJWQcw+eYTz93bFqbxVF8yKaHbc+Fksu4nqu6fvp89eYQ18Lvlyv49GRdj+ZD1aHcGdwb103fM7FufBNKXN7hZqEHAhQ2u6ChWItqGA89ygGmEpXl6gOLJCeQ3XqeEW0RVrec41oWl3WSIt3lYj+gVHxcbQ1hUihAJdV1ukCMkCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBSDJbv7Xvmc3lTuglfCMUCfZntq7zAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAaHJkxBdV3jo7iRoz2+bTK0UCtvX/ExMcuGvUiESWeebnM1YVh50gersuEinCfsCdGIKnFATIhKrgBTQziGSPv96M1poEYWZxYSY1Y+fTOwxEi6aGiE7wwwwnoKNyqBq0qj/GYDy0JQM3KtPPSzEYNIKWm7UNPhnI+LitRd6g63LQv7/8i991ScKWko4LUqa5myz41/U5dKz8xB+NeQiPawGq5Fv0a+IJMSVnqk6QS3OmW3xUJJyW3bbdApzYQp2Gm3WG39IjMd1mFRS8PB9mR5QGxMzidu4IPgl8rqw7s2b2xeRa4OxvYAMW1nwkyZHjZ2AK1KvCqPfCAXX11S5yHuQ9xX+GOZiSPYqrbOr+x+hPb50QB/4s7NdlmcjRO4zdLhijdlTpYXsomgWn/BZogikDTmbZDPOOEim6A+jAMcnXyvL7osMEIDrOuOTu6jwbr+yhDyyW/GUuTEvE+yDqfA7yrOTEFsY1Yih+M3kaFePsQpervOogblInptJMtO4SqoCsT7eKMWNphjWBWsstUQSrhwqW90eREp3h48og3T9B0u4Vjei+VQFw3q2MI+hPPQAP0YjkPQNnUrYcA4JsKx2JyAmQ6MS6New292bRiOc4O/ntAlTfIg/7SnnjyZflKW82AKf90BRBdbji6owSUCzsJVD0tOuoiH6ZZDxJ31TCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghsPrnTI3iHqjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEyMjAxNTA1MDNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIKsvMkhoQt5T5GbYZBhHt9FnYM1NdfFoctuj5Uy8Q65vMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgd6NG0nKkZpZoDhcOI1WUsIT8oEupoORr4kocfEAk4lIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIbD650yN4h6owDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAm6B6JCMZTGNSI/0pVShGFSK6SI0N9Ure1QWcEmBT5tuj/Y5LoC0Pwu+k1PvMapfWsAjMpdmdHhawN9mEMGVNVS+RdOenKDq2IrycQtT2vsVeTFuFHHzGWHEbTkMViNNeKQHveiUyxjw/Kk3m5UCgVJHcAWR7ZsA96x/w+eT10apAdlPI7N0KxpdWUnSYjW+4+qszFhG/MEIfyuEVs4iRgVJRoGp1v9/fi+HpNIfzhb9Cw6BkD8+CGKiv/LWLoh3S9RXlya15fdyoHD8L3ibweF1CiSIcVqF+b64p9uXdnSaCrhz/rSuPV8D87XopRFW2r0US6dKhSLA7XWhl5NwF2g==


Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
         isGuhD7RdjqJuxQU9wCkzuab7d+v7ScMYJsh6VB8LUE=   ouqm2p7NTnVosdyf7+giprrEQY6w1H9zWnfo0s+wsHY= FK8F6uNUFpkg0JDj0M+wE2BsIxhhsiPXsBowQqdMdY1GbZxoIgjNNLkpnAIZttv5ScUvXK641Inl6en/Es1nXQl5QD8eBSGXElzDal9W06valbNhlxuz1ErEMCgMpBfYW1orWOCRO5H88NNPI5wPept1q2XyIf4CMShbKM/w0QQZ1qDVQ6/QAWXmmBcxPB7pXo/e9RSti8viiQm9cb6vjWHcjMMLoys+GgrfCIzLfZ65/GUxG7YAV3vKME95DyFeF94mDrr4nlGnnIngvhHYtsM1x1kR2pHRuIw9MOsj5IdF7QVdsnRvLKUAFggE02oF3U8Cq4hSvYwsxeE3KgiXuWMa3nzX9JgcaMJBaN3iAzCfclTsfsu4BFM0vTZl9Rd9jKIfTkXIFGnEtxgAjt5Q50tugk1Si2AGOecpXxzXuRmntoifla8hRMAf1YhW4UHeY4vndZdItYJ14uf3Grj1m4mv/PEKH6W8LbRnLILgbHcNb8Kb1yzKw3HJGIN1az8gBLnXdB+x5zDfvFjrwXmFT5c7uSRY6KDLc3P2GKgqm5DNeubcB3nzfO8dGD04Pf3S8ddpadGKJ1TmbUFgKUTTPPGitwHQZUpcOW8eSXjpZqPeRBpSvDc6DHmdb9wMMIEveNlDFpcRDC199p4aC5Dj6v+Dw6wKtEIs4US2vlNL8A8=    vZqvXDP+jCBCNmyXQIsY6y6tbooV62YGv/6I9lTdZNCtY5VBTYc3KIiRjb80xgbeNm3VbXQ4qHfkiJR+rdjk5z0+cev9vAxe5F8muvUZ1EJ90zrivTO/Vxl03fTgi+qFiwK6NSEkafnkqSvEPo/bZ+vpkA/LioxkIKl66c+JI+ZDslDBEsyElsS2FzqskMdk6xF1DfywXIvaWeR62uZlz035rV0+rXbXSRg4dQbEdxLmyb4yw0U9P6E7wvazB31ZwIlv5lBdulwYqmCpBphM1SWdiYNQ5jMm81xHN/wNTNUbfrL7cdVxoPcz9vU8hhAoS4sVlS3UOasfKDjZETrB8+UM4oI/0EVhjeudeXJDDayP3BiJq7GA1C9Tf0Kgfjbzfs1KP+l1chSb8LW/11fiRc/m21jgfIwjj9YvcV82kf2GLzE3LIDDDtgrkxOuV3HnIbR+QRym9RclTtpQvKGomPuVUj8nyntoVZszrR79sQT3Lx/lYNM27CvDDHchJZcFobYkB1NZwdKqC8NcifIeJLV3NPPaI4N7UJgw4rbiYOBEBhA0hNhJ81DQLG7Ml4B2NVYWQG4+bSCtDNTQ5T8M5S8WpmHpg9gljmMjQWBMPpDQGuKgktUfutN4NI/MYymKnyTyNgEQnHZoWPw+TdoKu0/0x6/09emwqnICVa+ZWZk= AQAB  MIIFBDCCA+ygAwIBAgIUXdWEkKqMZVIPzFBXnR/h8GHl7E8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDAeFw0yMjEyMTkxODM2MTZaFw0yMjEyMTkxODQxMTZaMGkxZzAdBgRpi81wDBVCbyBNw6VydGVuIEdyb3Row6lydXMwHgYEaYvNbwwWc2VfYmFua2lkOjE5NjkwOTAyNjczMTAmBgRpi81uDB5odHRwczovL3d3dy5pZGVudC5uZXRzLmV1L29pZGMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC9mq9cM/6MIEI2bJdAixjrLq1uihXrZga//oj2VN1k0K1jlUFNhzcoiJGNvzTGBt42bdVtdDiod+SIlH6t2OTnPT5x6/28DF7kXya69RnUQn3TOuK9M79XGXTd9OCL6oWLAro1ISRp+eSpK8Q+j9tn6+mQD8uKjGQgqXrpz4kj5kOyUMESzISWxLYXOqyQx2TrEXUN/LBci9pZ5Hra5mXPTfmtXT6tdtdJGDh1BsR3EubJvjLDRT0/oTvC9rMHfVnAiW/mUF26XBiqYKkGmEzVJZ2Jg1DmMybzXEc3/A1M1Rt+svtx1XGg9zP29TyGEChLixWVLdQ5qx8oONkROsHz5Qzigj/QRWGN6515ckMNrI/cGImrsYDUL1N/QqB+NvN+zUo/6XVyFJvwtb/XV+JFz+bbWOB8jCOP1i9xXzaR/YYvMTcsgMMO2CuTE65XcechtH5BHKb1FyVO2lC8oaiY+5VSPyfKe2hVmzOtHv2xBPcvH+Vg0zbsK8MMdyEllwWhtiQHU1nB0qoLw1yJ8h4ktXc089ojg3tQmDDituJg4EQGEDSE2EnzUNAsbsyXgHY1VhZAbj5tIK0M1NDlPwzlLxamYemD2CWOYyNBYEw+kNAa4qCS1R+603g0j8xjKYqfJPI2ARCcdmhY/D5N2gq7T/THr/T16bCqcgJVr5lZmQIDAQABo4GsMIGpMB0GA1UdDgQWBBQnT2dv/i4ZNgq1pv9kyG6hBG61JDAfBgNVHSMEGDAWgBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFjBJBggrBgEFBQcBAQQ9MDswOQYIKwYBBQUHMAGGLWh0dHBzOi8vYXBwLnBlbm5lby5jb20vb3BlbmlkLWNhL3YwL29jc3AvbGVhZjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAVtt/FYLv7BvfR5V4nCo3A7VhRPVMuwqSQm+bnFHjIXXkR2avydcdO+oYebhAG/SfL9WA3I4zCMC3ncKdhLXxipntLdkTOtfCgJUZIwCDX6DvNad4QYbqXhKKUYCRruUWHOeKguEVJKtFKkVl0QFYEZK8JSGDI+WggNqqM4CdvQ7c64Wdd4J6CeTP2z9cLc3qv57xrg0DGbHWrYag5kmk2wFM/OHCnWFXqJCIQS5ZsH5pl+dVNKFDNtvVnKSoWPgiQq9lneLoh5kIhnVPpPvgwLVRym2/Rek59fqr5utKy3KIakxg+XfRZXitkZ89XJOGsk2x/o7uqZhsrUJxQKAktg==  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-12-19T18:36:20.549Z     lHP08QJuX6K8p8DA+Y3rEe+G3awTnD/RbjpIGnLJkYM=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 535697748463005663319124726378023008075556187215     MIIMLgoBAKCCDCcwggwjBgkrBgEFBQcwAQEEggwUMIIMEDCBy6IWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjEyMTkxODM2MjFaMHsweTBNMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIUXdWEkKqMZVIPzFBXnR/h8GHl7E+AABgPMjAyMjEyMTkxODM2MjFaoBEYDzIwMjIxMjE5MTg0MTIxWqECMAChIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBB8K2GvjBgMbVqj83hNdmV0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCagCYR7GtLDIlDK0h9RZbnoxXEFeXNBtlEaHKBj79Z4cpzKNuv7uXKzsUl1NgPwYP1Lb6GUOOc5DPLV4fxGgK+XCuIVkODQW3vHEIaMILpTMCjr5mbn1+hd7PdQqwGiJCXgT1FZ5LVmgd7MTk16d8DSKdb539A9O9dOba7XtSMHCvZk+TUvvn1Kp9NjoG/Wc2Twtu+b2f6k2Lx4tmEOzgyxkfFvXwvfNm65GHgq3g2LL4rkxdNJWXGAKk/qANtkglXdJAGcxxkdHyYs/ihVrxRktWATjWDCEXHhFuEqflF+gAjQ9X52WTfSOQNRm3MOVKC2Wi2nUyqsh1SmPju4EdgoIIKKjCCCiYwggShMIICiaADAgECAgRii2DAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwHhcNMjIwNTIzMTAyNDAzWhcNMjQwNTIyMTAyNDAzWjBgMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEnMCUGA1UEAwweUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBnMXIwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtRUmkIf5dyzoCqike/XazyviAASnwFk+53GgHeh//8Sr23EyefHvUncHmwCPF02xsD0kJj+k4yQzCAJbf1ywypUzgkDaqIFffiWIVFArUXn+QXTnrj60YGkQlWyfcUQ0jQQaZThnB1tV8J5HH8xptXdc8wK8RCOvUEZlvG168f1mXra6fKSJQ5YBK8w7dXcYP07Sh4LNSmrJGJhGI1VehtF9aOFppYhmZemNygHSfze5EswSYQRRKo7FkXfnrcleEdZRtyB/W/OOQOFkPfXAEX3Q/HgNStYcPd60mxGT472T1qGGI4I2B+EFmVjaYkedGVHsEUhjD+ifUx4oyMgk3QIDAQABo2AwXjAfBgNVHSMEGDAWgBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAdBgNVHQ4EFgQU9JvVZ6wTA1bAYf0oZhqetLhJQBYwDwYDVR0TBAgwBgEB/wIBADALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAD45PoElv2wdFFiV4RUpmEk9wOA73Svc8H1QumRoHr+KRcOGoH4IPKMvfWiAYPls/oASn9zHpyYUqByWomnLS7GhLsVlHSmU5nSdP3pvFJHwOVDlcwHiD5nfbS7HfkVHzzYFPSgbzUUC7tut3fNYvvWfQurpJndcu3tN6ISxjYfevPDDk6ZCqYXYb88F32LcqsQEt39bIGSUzjd0RMUHFSuTW4ah9nmZSzx/L8EibgInRPvYnQirBBNn0beAI4XNps27/y6zukaxqlV5RiLI1c2Ca+sxZUi+eBdYANjxEcTL0rNWfk2T+gyr6BjsiTrlS+YoxDsKnQPqbrUQg7KS5NiLUq3/evAfBbhIeLTU7DkQXTUtHEg0QDczrwT7/1W8jgo8aaLYzVgW6ZkNWA+C8Jb4aJDwwqL9buaauMP+z3lNR5hj38PuUPHWkj+N1tmkQfn4mO4gyGIgHPDYLvgcQj06CubYoUNoP+h2I/UvPAlDyA/VLLRk3QFOgwz3d8vge+pDYVLhc1WEgDC5ScVZ8tmLEQlLFIWn+iCcZXxAFuqY/a081R1m19zPZRUmg0r16crWXEvwcvHAWr8iB+v2sIOtygec+CAJHIIGYTPcKamd6WZVJ/yBGSjHogI7aOJ0arKbLBbtiAOtGdyJWB7vKD9ksaLjCipsyjpuzaRIyMOOMIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBPiU/GBOpcvmu+qKW+VHCn3G1R3X9Zfv3meq38/76hAgIIaSLaLxL6AmUYDzIwMjIxMjE5MTgzNjIxWjADAgEBAgYBhSusK9OhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghsPrnTI3iHqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMTEyMTEyMDcwMVoXDTM0MDIyMTEyMDcwMVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMlwDCShpfA3XJF3fv5ftJpAcDxEDX27eAI4IQAen4ATsyUf3mriPWz+7YikNiqV90iJBQy3x6EbPe2NZswB9SjHw9mwj40WO/5Sm3JHLa4jy0juxKumrWx+w9sh4jeLLes1eESNErRb3UOhU1WH/Y8WTR7uQ2VMF1qP0SajAIorRaJWQcw+eYTz93bFqbxVF8yKaHbc+Fksu4nqu6fvp89eYQ18Lvlyv49GRdj+ZD1aHcGdwb103fM7FufBNKXN7hZqEHAhQ2u6ChWItqGA89ygGmEpXl6gOLJCeQ3XqeEW0RVrec41oWl3WSIt3lYj+gVHxcbQ1hUihAJdV1ukCMkCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBSDJbv7Xvmc3lTuglfCMUCfZntq7zAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAaHJkxBdV3jo7iRoz2+bTK0UCtvX/ExMcuGvUiESWeebnM1YVh50gersuEinCfsCdGIKnFATIhKrgBTQziGSPv96M1poEYWZxYSY1Y+fTOwxEi6aGiE7wwwwnoKNyqBq0qj/GYDy0JQM3KtPPSzEYNIKWm7UNPhnI+LitRd6g63LQv7/8i991ScKWko4LUqa5myz41/U5dKz8xB+NeQiPawGq5Fv0a+IJMSVnqk6QS3OmW3xUJJyW3bbdApzYQp2Gm3WG39IjMd1mFRS8PB9mR5QGxMzidu4IPgl8rqw7s2b2xeRa4OxvYAMW1nwkyZHjZ2AK1KvCqPfCAXX11S5yHuQ9xX+GOZiSPYqrbOr+x+hPb50QB/4s7NdlmcjRO4zdLhijdlTpYXsomgWn/BZogikDTmbZDPOOEim6A+jAMcnXyvL7osMEIDrOuOTu6jwbr+yhDyyW/GUuTEvE+yDqfA7yrOTEFsY1Yih+M3kaFePsQpervOogblInptJMtO4SqoCsT7eKMWNphjWBWsstUQSrhwqW90eREp3h48og3T9B0u4Vjei+VQFw3q2MI+hPPQAP0YjkPQNnUrYcA4JsKx2JyAmQ6MS6New292bRiOc4O/ntAlTfIg/7SnnjyZflKW82AKf90BRBdbji6owSUCzsJVD0tOuoiH6ZZDxJ31TCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghsPrnTI3iHqjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEyMTkxODM2MjFaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIGlwvumqb1yqQlvYUbvgHyRh9OTwXDrrRVUqteKvF7cnMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgd6NG0nKkZpZoDhcOI1WUsIT8oEupoORr4kocfEAk4lIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIbD650yN4h6owDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEABwGOXPR1tgjV0tmXjWSO3/qOaq00NPe+dxcKO/UdArjTDSdJEXKMKcuuKPdIEJE81yR1U+/dMl+uEE5SZ4yWjORL3WeyZTyMwbOdRgv4H1FEIikPt/tW4uFSSiwrtqzfhMYwIf4TskBQ3w5kn6wVbYFllgCfxmRc4x8b/m61glgwfd170CcugqY1SvmvnkKOH2oKjsHHLrbrmZjR5NvUpErA9g/ZGhIiAAtubWifljQv0JOMYOj8fj3uYPY5k/HgLW34mSCtig3kK7fz+DoOdUcB3KhhtMS83bMaa9arR/XCy7lYHSIJELjbaJxLdo7pZHXtR1HntdF2GBxHNAgjlA==


Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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