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1. Sammanfattande bedömning 

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC genomfört en uppföljande 

granskning avseende vilka åtgärder socialnämnden har vidtagit för att säkerställa 

informationsöverföringen och komma till rätta med de brister som en tidigare 

granskning från 2013 visade på. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk 

har legat till grund för valet av granskningsinriktning. 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden har vidtagit åtgärder för att 

säkerställa informationsöverföringen samt komma till rätta med de brister som 

framkom 2013. Vi baserar vår bedömning på följande iakttagelser: 

 Analys av åtgärdsbehov har genomförts och att beslut om åtgärder har 

fattats på ansvarig nivå i kommunen. 

 Flera av de åtgärder som identifierats av förvaltningen och nämnden har 

genomförts och det pågår ett fortsatt arbete inom området. Till exempel har 

samverkansformerna strukturerats upp, liksom de forum där de båda 

parterna träffas för att diskutera och utveckla samverkan, kommunikation 

och informationsöverföring.  

 Inom socialförvaltningen pågår även ett arbete med att säkerställa att 

berörd personal känner till de riktlinjer och rutiner som finns inom 

området. Bland annat har rutiner för att säkerställa att nyanställda känner 

arbetsgången och ansvarsområden inom Meddix tagits fram.  

 Vidare pågår fortsatta utvecklingsarbeten med gemensamma utbildningar, 

avvikelsehantering samt användandet av NPÖ. Vad gäller uppföljning av 

samverkan så har ännu inget nyckeltal inom området identifierats. 

 Vid granskningstillfället hade det ej genomförts någon strukturerad 

uppföljning avseende de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med 

de utmaningar som påvisades i 2013 års revisionsrapport avseende 

kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och 

landstinget. Nämnden har dock beslutat att en sådan uppföljning ska ske 

och vi noterar att förvaltningen arbetar med en uppföljning inom området.  

 Samverkan mellan kommunen och landstinget avseende informations-

överföring och kommunikation har utvecklats sedan 2013 års granskning. 

Det pågår också ett arbete med att komma till rätta med fortsatta - och 

framtida - utmaningar inom området. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Under 2013 granskades system, rutiner och problem som berörde kommunikation 

och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget vid in- och 

utskrivning av individer med särskilt boende och/eller med hemsjukvårdsinsatser. 

Revisorernas sammanfattande bedömning från granskningen var att kommunens 

och landstingets kommunikation och informationsöverföring avseende 

patientinformation i samband med in- och utskrivningar från landstingets 

verksamheter samt besök vid akutmottagning, inte var helt ändamålsenlig och att 

den interna kontrollen inte var tillräcklig. Analysen visade att detta kunde medföra 

betydande risker för patientsäkerheten, och en rad förbättringsområden 

identifierades. 

2.2. Syfte och kontrollmål 

Syftet med denna granskning är att besvara följande revisionsfråga:  

 Vilka åtgärder har socialnämnden vidtagit för att säkerställa 

informationsöverföringen och komma till rätta med de brister som 

granskningen 2013 visade på? 

För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål 

granskats: 

 Analys av åtgärdsbehov är genomförd 

 Samverkan med landstinget har utvecklats inom området 

 Beslut om åtgärder har fattats på ansvarig nivå i kommunen 

 Åtgärder har genomförts 

 Utfallet av genomförda åtgärder har utvärderats  

2.3. Revisionskriterier 

 Aktuella styrdokument inom området t ex Gemensamma riktlinjer för 

samverkan – Samordnad individuell plan (2010 och omarbetad 2013) 

 Tillämplig lagstiftning och föreskrifter främst  

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

• Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) 

• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
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2.4. Metod och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom analys av adekvat dokumentation, protokoll 

och beslut. Vidare har intervjuer med socialchef, äldreomsorgschef, avdelningschef 

rehab- och sjukvård, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschefer för särskilda 

boenden och hemtjänst samt en biståndshandläggare och en sjuksköterska från 

särskilt boende. 

Revisionsobjektet i denna granskning är socialnämnden.  

Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till perioden fr o m 2014-01-01.  

De som har intervjuats för granskningen har haft möjlighet att faktakontrollera 

innehållet i denna revisionsrapport.  
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3. Resultat och rekommendationer 
från 2013 års granskning 

2013 genomförde revisorerna i Gällivare kommun, tillsammans med revisorerna i 

Norrbottens läns landsting samt sex andra kommuner en granskning avseende 

samverkan, kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och 

landstinget vid in- och utskrivning av individer med särskilt boende och/eller 

hemsjukvårdsinsatser.  

Den sammanfattande bedömningen var att kommunens och landstingets 

kommunikation och informationsöverföring avseende patientinformation i 

samband med in- och utskrivningar från landstingets verksamheter samt besök vid 

akutmottagning, inte var helt ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte var 

tillräcklig.  

Revisorerna lämnade följande rekommendationer till socialnämnden; 

 att socialnämnden säkerställer att de gemensamma riktlinjerna för 

samverkan samt de rutiner som finns lokalt i kommunen är kända och 

tillämpade i tillräcklig utsträckning, 

 att socialnämnden säkerställer att den personal som bör ha tillgång till 

systemen för överföring av patientinformation mellan landstinget och 

kommunen också har det, 

 att socialnämnden säkerställer att information, på ett lämpligt sätt, skickas 

med den enskilde när denne uppsöker vård hos landstingets verksamheter 

samt att alla meddelanden som ska kvitteras i Meddix (IT-verktyg för 

kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och 

landstinget) blir kvitterade i tid för att undvika stopp i processen, 

 att socialnämnden undersöker behovet av information till berörda 

tjänstemän i kommunen avseende när samverkansträffarna hålls och vad 

som har avhandlats på dessa möten, 

 att socialnämnden säkerställer att de rutiner som finns avseende 

upprättande av avvikelser är kända och tillämpande i nämndens 

verksamhetsområden och att nämnden tillser att samtliga berörda 

funktioner kontinuerligt får information och sammanställning avseende 

avvikelser, samt 

 att socialnämnden ser över behovet av att identifiera något eller några 

nyckeltal som kan ge indikationer avseende om samverkan mellan 

kommunen och landstinget utvecklas i önskad riktning 

  



Uppföljande granskning av informationsöverföring och kommunikation med landstinget 

Maj 2015 
Gällivare kommun 5 av 8 
PwC 

 

4. Granskningsresultat 

4.1. Analys av åtgärdsbehov 

Efter 2013 års granskning av kommunikation och informationsöverföring mellan 

kommunen och landstinget fick förvaltningen i uppdrag att komma med ett 

yttrande till revisorerna avseende granskningen. För detta yttrande analyserades de 

rekommendationer revisionen lämnat samt vilka åtgärder som var aktuella för att 

komma till rätta med utmaningarna. Nämnden antog yttrandet 2014-09-04 och det 

innehöll följande åtgärder: 

 Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete för att säkerställa att ny personal 

i sin introduktion får kännedom om beslutade riktlinjer och rutiner för 

samverkan. I detta arbeta ingår även att säkerställa att beslutade rutiner och 

riktlinjer blir kända hos befintlig personal. 

 En rutin är upprättad för att säkerställa att ny och befintlig personal ska ha 

behörighet till de system de är i behov av för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 I Meddix används finns möjlighet att skicka information mellan kommunal 

hälso- och sjukvård och akutmottagning men den möjligheten används inte 

idag. Införandet av hemsjukvården har medfört att samverkan kring denna 

tjänst ses över av kommunförbundet och landstinget. 

 Information avseende patienten skickas av sjuksköterska med patienten via 

en pappersblankett. Utebliven information ska leda till en avvikelse från 

landstingets sida.  

 MAS:en i kommunen bevakar inkorgen för att uppmärksamma 

meddelanden i Meddix som ej blivit kvitterade. 

 Förvaltningschefen samverkar med närsjukvårdschefen för att strukturera 

upp samverkansmöten med mötesordningar. Information om 

samverkansträffar samt minnesanteckningar från träffarna ska finnas 

tillgängliga på intranätet för berörd personal på alla nivåer. 

 Rutiner för avvikelsehantering i Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete kompletteras med rutiner för avvikelse rörande annan 

vårdgivare. 

 Förvaltningschef och närsjukvårdschefen samverkar för att identifiera 

nyckeltal avseende uppföljning av om samverkan mellan kommunen och 

landstinget utvecklas i rätt riktning. 

 

Bedömning 

Vår bedömning är att en analys av åtgärdsbehov har genomförts och att beslut om 

åtgärder har fattats på ansvarig nivå i kommunen.  



Uppföljande granskning av informationsöverföring och kommunikation med landstinget 

Maj 2015 
Gällivare kommun 6 av 8 
PwC 

 

4.2. Genomförda åtgärder 

Genom granskningen framkommer att det under hösten 2014 anordnades en 

samverkansträff där samtliga enhetschefer från kommunens socialtjänst samt 

landstingets verksamheter i Gällivare träffades för att få information, lära känna 

varandra och förstå varandras verksamheter. Landstingets omorganisering till 

närsjukvård uppges ha underlättat kontakten med landstinget eftersom de nu finns 

en tydlig kontaktperson i närsjukvårdschefen. 

Via intervjuerna lyfts det fram att kommunen och landstinget nu jobbar mer 

strukturerat med samverkan än tidigare. Det finns en samverkansgrupp för 

närsjukvården som träffas var sjätte vecka för att diskutera mer övergripande frågor 

med de länsövergripande överenskommelserna som grund. Vid dessa 

samverkansträffar deltar socialchef, avdelningschefer inom socialförvaltningen, 

kommunens MAS samt skolchefen, landstingets närsjukvårdschef samt 

avdelningschefer från sjukhuset och hälsocentralerna. 

Under samverkansgruppen för närsjukvård i Gällivare kommun och landstinget 

finns samverkansgrupper för Meddix, Norrbus, missbruksvård och beroende samt 

psykisk ohälsa. Dessa grupper rapporterar sitt arbete till samverkansgruppen för 

närsjukvård. I den grupp som samverkar kring Meddix deltar MAS, bistånds-

handläggare samt enhetschefer från socialförvaltningen och representanter från 

landstingets verksamheter i Gällivare. I detta samverkansforum behandlas mer 

praktiska frågor såsom gemensamma rutiner, utbildningar och arbetssätt.  

Vidare lyfts vikten av återkommande gemensamma utbildningar för personal inom 

socialförvaltningen och landstinget fram, eftersom det inom båda verksamheterna 

har skett och sker en del personalomsättningar. De båda parterna har sett värdet i 

att personal från både landstinget och socialförvaltningen har gemensamma 

utbildningar då de är beroende av varandra och liknande arbetssätt avseende 

kommunikation och informationsöverföring för att samverkan ska fungera. Bland 

annat har utbildning i Meddix genomförts och i dagsläget är det aktuellt med 

utbildningar inom Samordnad individuell plan (SIP).  

Genom granskningen framkommer att det troligtvis fortfarande finns ett mörkertal 

vad gäller avvikelser kopplat till kommunikation och informationsöverföring mellan 

kommunen och landstinget. Enligt de intervjuade inkommer väldigt få avvikelser 

som berör just samverkan och känslan hos de intervjuade är att det inte alltid skrivs 

avvikelser när något inträffar. Ibland kan brister i samverkan komma upp i någon 

av samverkansgrupperna i stället för som en avvikelse. Avvikelsehanteringen 

framhålls som ett område där det finns fortsatt utvecklingsbehov. 

Vad gäller rutiner och riktlinjer inom området så är dessa nu uppdaterade och finns 

både på kommunens intranät och på NLLplus, vilket gör att de blir enklare att hitta 

för medarbetare. På dessa sidor läggs även anteckningar från samverkansmötena 

upp. Generellt upplever de intervjuade att kännedomen om de rutiner och riktlinjer 

som finns avseende samverkan, kommunikation och informationsöverföring mellan 

kommunen och landstinget har blivit bättre hos personalen.   
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Inom socialförvaltningen finns en checklista vid introduktion där det framgår vilket 

ansvar i Meddix som åligger respektive yrkeskategori.  

Kommunens sjuksköterskor har nu även tillgång till Nationell patientöversikt 

(NPÖ), vilket de inte hade vid 2013 års granskning. Genom granskningen 

framkommer att systemet inte fungerar helt optimalt, det har en del tekniska 

utmaningar och uppges inte användas fullt ut inom kommunen. Vidare framhålls 

att det pågår ett arbeta med att få personal att använda NPÖ fullt ut och att 

rapportera de tekniska problemen till systamansvariga.  

Vad gäller Meddix så lyfts det genom intervjuerna fram att landstinget använder 

systemet mer idag, men att det finns utmaningar då exempelvis ny personal ibland 

inte känner till gällande rutiner. Akutmottagningen på Gällivare lasarett använder 

ännu inte Meddix och de intervjuade uppger att de inte vet varför det är så. 

Samtliga intervjuade uppger att Meddix överlag används i tillräcklig utsträckning 

inom socialförvaltningen.  

Socialchefen och närsjukvårdschefen inom landstinget har fått uppdraget att 

identifiera nyckeltal och indikatorer för att följa upp hur samverkan mellan 

kommunen och landstinget utvecklas. Vid granskningstillfället hade inga nyckeltal 

och indikatorer ännu identifierats. 

Bedömning 

Vår bedömning är att flera av de åtgärder som identifierats av förvaltningen och 

nämnden har genomförts och att det fortsatt pågår ett arbete inom området. Till 

exempel har samverkansformerna strukturerats upp, liksom de forum där de båda 

parterna träffas för att diskutera och utveckla samverkan, kommunikation och 

informationsöverföring. 

Inom socialförvaltningen pågår även ett arbete med att säkerställa att berörd 

personal känner till de riktlinjer och rutiner som finns inom området. Bland annat 

har rutiner för att säkerställa att nyanställda känner arbetsgången och 

ansvarsområden inom Meddix tagits fram.  

Vidare pågår fortsatta utvecklingsarbeten med gemensamma utbildningar, 

avvikelsehantering samt användandet av NPÖ. Vad gäller uppföljning av samverkan 

så har ännu inget nyckeltal inom området identifierats. 

4.3. Uppföljning av åtgärder 

I yttrandet till revisorerna avseende revisionsrapport Kommunikation och 

informationsöverföring mellan kommunen och landstinget framgår att ärendet ska 

följas upp under våren 2015. Genom de intervjuer som genomförts samt granskning 

av socialnämndens protokoll framgår att nämnden, vid granskningstillfället inte 

följt upp de åtgärder som vidtagits. Genom intervjuerna lyfts fram att det ännu inte 

gjorts någon strukturerad uppföljning av åtgärderna men att förvaltningen arbetar 

med området.  

Utöver den uppföljning som nämnden avser att göra inom området så följs 

samverkan mellan kommunen och landstinget kontinuerligt upp muntligen inom de 

samverkansgrupper som kommunen och landstinget har tillsammans.   
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Till exempel följs det upp hur de rutiner som finns fungerar samt vilka avvikelser 

som inkommit vad gäller samverkan, kommunikation och informationsöverföring. 

Ett annat område som följs är hur arbetet med att ta fram samordnade individuella 

planer fortgår hos respektive vårdgivare. Vidare genomförs uppföljningar efter 

utbildningar, till exempel avseende Meddix, som kommunen och landstinget 

genomfört tillsammans. Detta för att se så att parterna arbetar i enlighet med det 

som sades vid utbildningstillfällena. 

Bedömning 

Vår bedömning är att det vid granskningstillfället ej genomförts någon strukturerad 

uppföljning avseende de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de 

utmaningar som påvisades i 2013 års revisionsrapport avseende kommunikation 

och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget.  

Vi ser det dock som positivt att socialnämnden har beslutat att en sådan uppföljning 

ska ske och att förvaltningen arbetar med en uppföljning inom området. Vidare ser 

vi det som positivt att frågor som berör samverkan, kommunikation och 

informationsöverföring även följs upp inom de samverkansgrupper som kommunen 

och landstinget har tillsammans. 

4.4. Utveckling av samverkan 
Genom granskningen framkommer att samverkan, kommunikation och 

informationsöverföring mellan socialförvaltiningen och landstinget har utvecklats 

sedan 2013. Inte minst genom att de samverkansforum som finns har strukturertas 

upp och att kommunen och landstinget har identifierat behov av gemensamma 

utbildningar för personalen. Utbildningar är genomförda och fler utbildningar 

planeras. Vidare framhålls att landstingets omorganisering till närsjukvårds-

områden medfört att samverkan blivit enklare och bättre.  

Vidare uppges att det fortfarande finns områden inom kommunikation och 

informationsöverföring mellan kommunen och landstinget som behöver utvecklas 

och förbättras. Till exempel behöver arbetet med SIP:ar bli bättre och ibland missar 

landstinget att skicka omvårdnadsstatus till hemsjukvården. Vidare använder 

akutmottagningen på Gällivare lasarett, som nämnts tidigare, ej Meddix. En annan 

utmaning vad gäller samverkan är att kommunen ännu inte kan producera material 

till NPÖ, vilket gör att landstinget inte kan se de journalanteckningar som 

kommunens sjuksköterskor skriver. Genom intervjuer lyfts det även fram att 

landstinget fortfarande ibland missar att skicka med exempelvis omvårdnadsepikris 

och aktuell läkemedelslista när den enskilde kommer hem från sjukhuset. 

Bedömning  

Vår bedömning är att samverkan mellan kommunen och landstinget avseende 

informationsöverföring och kommunikation har utvecklats sedan 2013 års 

granskning. Vi noterar också att det pågår ett arbete med att komma till rätta med 

fortsatta -och framtida utmaningar inom området. 

sip:ar

