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YTTRANDE 

Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr: VON/2021:00044 

2021-02-02 Kod: Yttrande 

Yttrande till IVO: tillsyn av 
medicinsk vård och behandling 
på särskilt boende för äldre    
(Dnr 3.5.1–22440/2020–15) 

Bakgrund 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn på vård- 

och omsorgsboendet Strandängsgården i Botkyrka kommun. Journaler 

efterfrågades på de första fem insjuknade patienterna och sista fem 

insjuknade patienterna med konstaterad covid-19 under perioden 1 februari 

till 1 juni 2020. För Strandängsgården innebar det att alla tio journaler är 

från samma tidsperiod i april då utbrottet pågick. 

IVO har i tillsynen funnit följande brister i vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet i Botkyrka kommun:  

• Det har, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte 

funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller 

konstaterad covid-19.  

• Det går, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte att 

följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som 

bor på särskilt boende på grund av brister i hälso- och 

sjukvårdsjournalerna.  

 

IVO begär att vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun ska redovisa 

sin inställning till de brister som konstaterats under tillsynen. Redovisningen 

ska även innehålla de eventuella åtgärder som nämnden, i sitt systematiska 

patientsäkerhetsarbete, har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 

rätta med bristerna. Vidare ska redovisningen innehålla uppgifter om när 

eventuella åtgärder genomfördes eller kommer att genomföras. 

Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast den 15 mars 2021. Om 

bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom 

angiven tid kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande. 
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Smittspridningens förlopp 

Runt årsskiftet 2019/2020 kom de första rapporterna om dödsfall i världen 

på grund av covid-19. Covid-19 var innan dess helt okänt. Under de 

kommande månaderna spred sig viruset snabbt över världen. Sverige fick 

sitt första bekräftade fall den 31 januari 2020. Samma dag upprepade 

Folkhälsomyndigheten sin tidigare bedömning från den 16 januari: risken 

för smittspridning var mycket låg. Den 11 mars 2020 klassificerade 

Världshälsoorganisationen (WHO) spridningen av viruset som en pandemi. 

Samma dag fick Sverige sitt första bekräftade dödsfall. Region Stockholm 

meddelade då att en äldre person avlidit. Första och andra veckan i mars 

observerade Region Stockholm enstaka fall av covid-19 på vissa av 

regionens särskilda boenden för äldre. Folkhälsomyndigheten framhöll då 

att det var särskilt viktigt att personal inom äldreomsorg och äldrevård inte 

skulle gå till jobbet med symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga borde 

också undvika onödiga besök på sjukhus och särskilda boenden, definitivt i 

de fall de hade egna förkylningssymptom. 

Den första stora ankomsten till Sverige av covid-19 ägde rum vid 

månadsskiftet februari/mars och var – precis som de underliggande 

reseströmmarna – ojämnt fördelad över landet. Den snedfördelade importen 

av viruset, tillsammans med den gradvisa, klustervisa smittspridningen 

ledde till en stor variation i antalet smittade i olika regioner. Hälften av alla 

avlidna till och med den 31 oktober 2020 var folkbokförda i Stockholm och 

Västra Götaland. Även med hänsyn till befolkningens storlek är Stockholm 

en av de mest drabbade regionerna. Av de totalt 6 448 registrerade avlidna i 

Sverige till och med den 23 november var nästan 90 procent 70 år eller 

äldre1. Andelen avlidna i hela landet med covid-19 är högst bland de som 

bor på ett särskilt boende, i alla ålderskategorier. 

I början av mars avråddes de som bodde på Botkyrka kommuns vård- och 

omsorgsboende, av personalen, från att vistas bland många andra människor 

(till exempel i köpcentrum). Botkyrka kommun införde den 12 mars 

besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i Botkyrka i syfte att 

minimera spridningen av covid-19 på kommunens boenden. Den 1 april 

införde regeringen besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i 

Sverige. Syftet var att begränsa smittspridning och skydda sårbara 

medborgare. Besöksförbudet gällde alla som inte arbetar på vård- och 

omsorgsboendet. De enda som fick komma in var vård- och 

omsorgsboendets egen personal eller annan personal som skulle utföra akuta 

åtgärder, som exempelvis sjukvård. Undantag gjordes även för anhöriga till 

boende i livets slutskede. 

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten till befolkningen när 

pandemin bröt ut var att iaktta goda hygienrutiner. Botkyrka kommun tog i 
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mars/april fram informationsfilmer med instruktioner samt skriftligt material 

för att säkerställa att medarbetarna hade förutsättningar att följa de 

rekommendationer som kom från Regionen, Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten. Verksamheterna säkerställde att alla medarbetare 

uppdaterade sina utbildningar i basala hygienrutiner. Informationsfilmerna 

och rutiner anpassades när rekommendationerna förändrades. 

 

Gällande skyddsutrustning var det initialt ett stort fokus på den regionala 

hälso- och sjukvården, och då i synnerhet akutsjukvården och IVA 

(intensivvårdsavdelningar). Den skyddsutrustning som fanns att tillgå för 

kommunerna var i början begränsad. När pandemin bröt ut var 

möjligheterna att provta och smittspåra på de särskilda boendena mycket 

begränsad, och det rådde en global brist på nödvändig skyddsutrustning. 

Utifrån de krav och rekommendationer som förelåg var det aldrig någon 

brist på skyddsutrustning på kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Medarbetarna upplevde dock att det var svårt att säkerställa att de arbetade 

enligt gällande krav när rekommendationerna och kraven förändrades 

snabbt och ofta. 

 

När pandemin drabbade de äldre ökade snabbt arbetstrycket på vård- och 

omsorgspersonalen samtidigt som sjukskrivningarna blev allt fler. 

Medarbetarna uppmanades att stanna hemma vid minsta symptom. 

Smittskydd Stockholm genomförde en enkät som visade att det fanns en 

omfattande oro bland personalen inom kommuner och regionen. Den 

omfattande oron kan ha bidragit till en ökad sjukskrivning och att det även 

var svårt att tillsätta timanställda där det saknades personal. 

 

Botkyrka kommun fick sina första fall av covid-19 i början på april och 

upplevde därefter två extrema veckor med snabb smittspridning. Det går 

inte att med säkerhet fastslå hur smittan kom in på det aktuella boendet. 

Möjliga orsaker är att den kommit in via symptomfri personal och 

besökande anhöriga (innan besöksstoppet infördes), via boende som varit i 

slutenvård och inte provtagits vid utskrivning, nyinflyttade till boendet eller 

via boende som rört sig ute. Utbrottet på Strandängsgården var det första i 

Botkyrka kommun, förutom någon enstaka smitta på annat boende. Totalt 

provtogs 17 patienter med positiv covid-19 mellan den 12 och 17 april på 

Strandängsgården. Av dessa bodde 16 patienter på någon av 

demensenhetens 20 platser. Totalt på Strandängsgården bor 58 personer 

fördelade på tre avdelningar. 

 

Covid-19 var en ny sjukdom och den kunskap och erfarenhet som finns idag 

fanns inte i början av pandemin. När smittspridningen började på det 

aktuella boendet fanns det inte tillräcklig kunskap om hur förloppet kunde 

se ut och det fanns ingen specifik rutin för omvårdnad vid covid-19. Flera 

patienter hade diffusa symptom och status hos patienterna kunde ändras 

snabbt. I normalfallet vid virussjukdomar sker en försämring mer gradvis 

och tydligare än vad vi nu har lärt oss är det vanliga förloppet vid covid-19. 
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Medarbetarna vittnar om att det var en kaotisk situation med mycket stress 

blandat med oro om vad sjukdomen skulle innebära.  

Systematiskt patientsäkerhetsarbete 

De brister som framkommit i IVO:s granskning är till viss del desamma som 

tidigare synliggjorts i kommunens egna granskningar och uppföljningar. Till 

följd av detta är vissa åtgärder redan påbörjade. Pandemin och den 

ansträngda situationen ledde dock till att bristerna tydligare framkom. 

 

Direkt kopplat till covid-19 pandemin har flera åtgärder satts in. Både 

läkarorganisationen som ansvarar för läkarinsatserna på kommunens 

boenden och förvaltningen har tagit fram rutiner för vilka åtgärder som ska 

sättas in och dokumenteras vid misstänkt eller konstaterad covid-19. 

Verksamheterna har implementerat och arbetar enligt de riktlinjer som tagits 

fram från Smittskydd och Vårdhygien. Kommunövergripande har det även 

varit fokus på att förbättra förutsättningarna för personalen att arbeta enligt 

de basala hygienrutinerna för att minska smittspridning. Vid granskning 

som gjorts av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är 

Strandängsgården ett av de boenden som redan innan sommaren hade 

åtgärdat de brister som framkommit vid tidigare granskning.  

 

Som ett komplement till detta pågår sedan föregående år ett omfattande 

arbete med att se över det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Bland annat 

har under 2020 det befintliga ledningssystemet kompletterats med fler 

egenkontroller inom vårdhygien och deltagande i nationella 

punktprevalensmätningar. Ett systematiskt arbetssätt för kollegial 

journalgranskning ska tas fram i samband med införandet av ett nytt 

journalsystem under hösten 2021. Samtidigt pågår arbete med att ta fram ett 

systematiskt arbetssätt för hantering av vårdavvikelser med fokus på analys.  

Bemanning 

IVO har utifrån sin granskning konstaterat att bemanningen inledningsvis 

inte varit tillräcklig för att kunna ge god vård till de äldre som haft misstänkt 

eller konstaterad covid-19. IVO menar att bemanningen av 

omvårdnadspersonal kan ha påverkat möjligheten att genomföra ordinerade 

behandlingar. Enligt IVO:s granskning var bemanningen av såväl 

sjuksköterskor som omvårdnadspersonal under en period mycket ansträngd 

vilket kan ha bidragit till att ordinerade infusioner (dropp) till patienterna 

inte gick att ge då personal saknades för att ge patienterna den tillsyn de 

behövde. 

På det aktuella boende hade samtliga av den ordinarie personalen som var i 

tjänst lång erfarenhet, två av de timanställda var undersköterskor varav en 

med lång erfarenhet, en timvikarie (ej undersköterska) hade arbetat länge på 

boendet. Enhetschef fanns under perioden på plats på dagtid, tillgång till 

arbetsledning via trygghetsjouren fanns övrig tid. Händelseutvecklingen av 



 

Dnr: von/2021:00044 5/8 

covid-19 var mycket snabb under de aktuella dagarna. Då alla uppmanades 

att stanna hemma vid minsta symptom resulterade det i att flera sjukskrev 

sig av både den ordinarie och den timanställda personalen och det var svårt 

att få in vikarier. Förvaltningen startade snabbt en omfattande 

rekryteringsprocess, både internt inom kommunen och externt, för att få in 

fler vikarier. 

Åtgärder bemanning 

De åtgärder som införts gäller för Botkyrka kommuns samtliga vård- och 

omsorgsboenden och inte endast det boende som blivit granskat. 

• Startat bemanningsenhet 

• Listor på personal utifrån kompetens och erfarenhet 

• Flytt av ordinarie sjuksköterskor till boenden med större behov 

• Mer personal på boenden 

• Stärka kompetensen hos medarbetarna 

• Stärka det nära ledarskapet 

 

Förvaltningen har startat en bemanningsenhet för att kunna bemanna de 

olika verksamheterna vid korttidsfrånvaro. Bemanningsenheten ska bidra till 

att öka kontinuiteten i verksamheten samt underlätta personalrekryteringen 

inom vård och omsorg. 

Ett arbete har genomförts att ta fram listor över personalen för att snabbare 

förstärka bemanningen vid behov och med kort varsel kunna flytta personal 

mellan boenden för att öka bemanningen utifrån kompetens och erfarenhet. 

 

Under den aktuella tiden var flera ordinarie sjuksköterskor sjuka och 

ersattes av inhyrda bemanningssjuksköterskor. Det fanns inte alltid tid under 

denna period för en grundlig introduktion vilket bidrog till att alla rutiner 

inte följdes till fullo. Som en följd av detta har det beslutats att det alltid ska 

vara ordinarie sjuksköterskor på boenden som har hög belastning.  

 

Botkyrka kommun har tagit beslut om ett omsorgspaket som bland annat 

innebär att bemanningen ökas och det skapas fler trygga anställningar inom 

äldreomsorgen. Detta ska görs genom att anställa fler undersköterskor och 

andra relevanta yrkeskategorier på samtliga vård- och omsorgsboenden 

utifrån boendets specifika behov. Det ska vara mer personal på boenden 

som har demensinriktning samt fler tillsvidareanställda som arbetar heltid 

och därigenom minskas antalet visstidsanställda. Omsorgspaketet innebär 

även att kompetensen stärks bland annat genom att höja den medicinska 

kompetensen och förbättra smittskyddet i all verksamhet. Språkutbildning 

påbörjades under 2020 för att bättre kunna möta brukarnas behov i 

omsorgen.  Det nära ledarskapet kommer att förstärkas för att förbättra 

kvaliteten på vård- och omsorgsboende. 

Inom Botkyrka kommuns vård- och omsorgsboende har en överanställning 

påbörjats under 2020 gällande omsorgspersonalen för att kunna möta toppar 
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av personalbortfall vid till exempel sjukdom. Förvaltningen har påbörjat att 

se över hälso- och sjukvårdsorganisationen, utifrån organisation, bemanning 

och kompetens, för att se om den behöver förändras. 

Dokumentation 
IVO bedömer att det inte går att följa vården av de äldre med misstänkt eller 

konstaterad covid-19 på grund av brister i boendets hälso- och 

sjukvårdsjournaler. Tillsynen har visat att det i granskade journaler saknas 

uppgifter som behövs för att säkerställa en god vård. Exempel på uppgifter 

som saknas är sjuksköterskornas bedömning av patientens behov av vård 

och behandling. IVO:s journalgranskning visar att det i några fall saknas 

uppgifter om patientens tillstånd och varför sjuksköterskorna bedömde att 

läkare skulle kontaktas. Det saknas uppgifter om läkarens bedömning. I 

något fall saknas dokumentation under flera dagar angående patientens 

tillstånd trots pågående covid-19-infektion. Dokumentationen är i vissa fall 

så knapphändig att vården inte går att följa. Av yttrandet över 

beslutsunderlaget från Botkyrka kommun och vid intervju med 

sjuksköterskor vid boendet framkommer att i högt belastade perioder och då 

endast en ordinarie sjuksköterska var i tjänst prioriterade man patienternas 

omvårdnad framför dokumentation. 

 
Åtgärder: dokumentation 

De åtgärder som införts gäller för Botkyrka kommuns samtliga vård- och 

omsorgsboenden och inte endast det boende som blivit granskat. 

• Granskning av journaler av MAS 

• Kollegial granskning av journaler 

• Utbildning inom nationell informationsstruktur (NI) 

• Byte av verksamhetssystem 

• Dokumentationsutbildning 

• Dokumentationsstödjare 

• Egenkontroller kring dokumentation 

När förvaltningen gick över från Procapita som verksamhetssystem till 

Lifecare utförare introducerades i samband med det IBIC där 

dokumentationen sker med individens behov i centrum. Övergången från 

Procapita till Lifecare utförare innebär en ökad användarvänlighet. Lifecare 

utförare är tydligare, mer strukturerat och det finns ett tydligt flöde mellan 

Lifecare handläggare och Lifecare utförare utifrån arbetssättet IBIC. I 

samband med införande av Lifecare utförare genomförs 

dokumentationsutbildning för all personal. 

 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en utbildning för att 

utbilda enhetscheferna kring dokumentation och genomförandeplaner. 

Dokumentationsstödjare kommer att ha regelbundna möten för att kunna 

utveckla dokumentationen. Det ska finnas en dokumentationsstödjare per 

avdelning. Dokumentationsstödjarens uppdrag är att stötta medarbetare i 

journalsystemet samt med den sociala dokumentationen utifrån 
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verksamhetens behov. Dokumentationsstödjaren ska vidare ha kunskap om 

aktuella rutiner för social dokumentation och journalsystem samt föra den 

kunskapen vidare in i verksamheten. 

 

Under perioden november 2020 till januari 2021 gjordes 

stickprovskontroller på patienter med konstaterad covid-19 på kommunens 

boenden. Det framkom i omvårdnadsjournalerna att rutinerna för 

omvårdnad vid covid-19 följdes och åtgärder dokumenterades.  

På det aktuella boendet har det efter utbrottet inte tillkommit fall av covid-

19, därför utfördes efter årsskiftet en granskning av omvårdnadsjournaler 

(HSL) av avlidna patienter för att kontrollera hälso- och 

sjukvårdsdokumentationen i samband med förändring av hälsostatus. Totalt 

granskades 14 journaler, sju före utbrottet och sju efter utbrottet. 

Journalerna som ligger utanför tidsperioden för covid-19 utbrottet är 

betydligt bättre än de omvårdnadsjournaler som granskades av IVO i den 

akuta situationen som uppstod i början av pandemin.  

I de granskade journalerna dokumenterades försämring och kontakter med 

läkare och närstående. I journalerna finns även anteckningar att följa 

dagligen. Dock finns behov för fortsatta förbättringar i 

omvårdnadsjournalerna.  

En av åtgärderna för att förbättra hälso- och sjukvårdsdokumentationen är 

att personalen utbildas inom nationell informationsstruktur (NI). Syftet med 

utbildningen är att träna på att jobba med en strukturerad ändamålsenlig 

dokumentation, med klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa (ICF) och klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). 

Dokumentationen i patientjournalen ska vara strukturerad på ett sådant sätt 

att den vid senare tillfällen kan återsökas och tillgängliggöras i sitt 

sammanhang. Det handlar om att gå från dokumentbaserad till 

informationsbaserad dokumentation. 

I samband med att förvaltningen går över till verksamhetssystemet Lifecare 

HSL under hösten 2021 kommer dokumentationen kunna följa en tydligare 

kedja och bli mer strukturerad. En viktig del i införandet av Lifecare HSL är 

också att se över hur bedömningar och åtgärder kan följas mellan 

undersköterskor och legitimerad personal. Bland annat kommer 

undersköterskor som på uppdrag från legitimerad personal utför delegerade 

eller ordinerade uppgifter kunna dokumentera relevanta uppgifter i 

omvårdnadsjournalen. All hälso- och sjukvårdspersonal kommer i samband 

med införandet av det nya verksamhetssystemet att få gå en grundutbildning 

i NI. En kollegial granskning av journaler inom hälso- och sjukvård (HSV) 

kommer att påbörjas som ett sätt att skapa en lärande organisation. 

Granskningen kommer ingå i egenkontroller två gånger per år i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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Sammanfattning 

Situationen i början på pandemin var extraordinär för både patienter, 

brukare och medarbetare. De brister som framkommit under perioden har 

Botkyrka kommun tagit lärdom av och erfarenheten tas med i det fortsatta 

arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna.  

 

Idag finns det tydliga rutiner för arbetet vid covid-19, det finns gott om 

skyddsutrustning och tydliga rutiner för bemanning. Bemanningen ökas på 

de boenden som har stora behov av hälso- och sjukvård. Detta görs med 

erfarna och vana sjuksköterskor från andra boenden. Verksamheterna 

använder bemanningssjuksköterskor, när behov finns av 

bemanningssjuksköterskor, på de boenden där det är lugnare. En 

överanställning av omsorgspersonalen görs för att säkerställa en god 

bemanning även vid sjukdomstoppar.  

 

Att verksamheterna lyckats implementera de utvecklade rutinerna och 

arbetssätten visar sig högst tydligt när det under sen höst och tidig vinter, 

återigen blev en hög smittspridning i samhället, så lyckades verksamheterna 

hålla smittan borta på majoriteten av Botkyrka kommuns vård- och 

omsorgsboenden genom bland annat försiktighetsåtgärder och snabb 

smittspårning.  
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