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Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och
landstinget

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi granskat om

socialnämnden säkerställer att kommunens och landstingets kommunikation och

informationsöverföring avseende patientinformation i samband med in- och utskrivningar

från landstingets verksamheter samt besök vid akutmottagningar är ändamålsenlig och

om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. I granskningen har vi biträtts av

sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad

revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens och landstingets kommunikation

och informationsöverföring avseende patientinformation i samband med in- och

utskrivningar från landstingets verksamheter samt besök vid akutmottagning, inte är helt

ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Vår analys är att detta kan

medföra betydande risker för patientsäkerheten.

Från genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande iakttagelser;

 I de länsövergripande riktlinjerna finns fastställda mål för samverkan,

kommunikation och informationsöverföring. Genom granskningen framkommer

att dessa mål ej har brutits ned på lokal nivå av socialnämnden i Gällivare.

Däremot har en kommunintern rutin för arbetet i Meddix tagits fram i kommunen.

Enligt vår bedömning är de länsgemensamma riktlinjerna och de rutiner som finns

i kommunen inte helt kända och tillämpade i tillfredställande utsträckning inom

socialnämnens verksamheter.

 För kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och

landstinget används IT-verktygen Meddix och VAS (VårdAdministrativaSystem).

Genom VAS har kommunens sjuksköterskor tillgång till landstingets

journalanteckningar. Kommunens distriktssköterskor har sedan övergången till

kommunal hemsjukvård i februari 2013 inte haft tillgång till VAS, vilket har

medfört att de inte har haft tillgång till relevant information om sina patienter

annat än via hälsocentralernas läkare. Vid tidpunkten för denna granskning stod

Gällivare kommun inför en övergång från titthål i VAS till anslutning och

konsumentmöjlighet i NPÖ (Nationell Patient Översikt).
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 Meddix används för kommunikation och informationsöverföring mellan

kommunen och landstinget vad gäller in- och utskrivningar samt samordnade

planeringar. Vår uppfattning är att berörda inom kommunen i det väsentliga

använder Meddix i tillräcklig utsträckning och att det åligger socialnämnden att

tillse att det sker en återkoppling till landstinget vad gäller eventuella brister kring

landstingets användande av Meddix och de rutiner som finns. Vår bedömning att

det finns utvecklingspotential vad gäller den information som ska följa med den

enskilde från särskilt- eller ordinärt boende till landstingets verksamheter.

Vidare bedömer vi att socialnämnden bör säkerställa att alla meddelanden som ska

kvitteras i Meddix blir kvitterade i tid för att undvika att det bli stopp i processen.

 Vi noterar att kommunen ibland, efter genomförd vårdplanering, har rustat för att

ta emot en enskild individ, men att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte

kommer hem på avtalat datum. Vår bedömning är att detta är ett område som kan

medföra kostnader för kommunen och som därför kontinuerligt bör följas upp och

återkopplas till landstinget på lämplig nivå.

 Genom granskningen framkommer att det finns samverkansforum på såväl läns-

övergripande nivå som på lokal nivå i Gällivare. Vidare framkommer det att det

inte går ut någon dagordning för de lokala träffarna till de som berörs av

samverkan med landstinget inom kommunen, samt att det inte sker någon

systematisk återkoppling till berörda avseende vad som har avhandlats på

samverkansträffarna. Vår uppfattning är att det finns utvecklingspotential vad

gäller information till berörda tjänstemän i kommunen avseende när

samverkansträffarna hålls och vad som har avhandlats på dessa mötena.

 Rutiner för hantering av avvikelser finns inom socialnämndens

verksamhetsområden i kommunen. Genom granskningen framkommer dock att

dessa rutiner inte är helt tillämpade i organisationen och att avvikelser inte alltid

upprättas vid brister i kommunikation och informationsöverföring mellan

kommunen och landstinget. Vår bedömning är att det finns ett behov av att

förtydliga när, hur och varför en avvikelse ska upprättas för berörd personal samt

att samtliga berörda funktioner kontinuerligt får till sig information och

sammanställning avseende avvikelser för att öka möjligheten att lära av de misstag

som skett/hade kunnat ske.

 Genom granskningen framkommer att socialnämnden i Gällivare inte följer upp

samverkan, kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och

landstinget, annat än via de sammanställningar av avvikelser som kommunens

MAS rapporterar till nämnden två gånger per år. Vår uppfattning är att de brister

som finns avseende upprättande av avvikelser kan medföra att den

sammanställning som nämnden får till sig avseende avvikelser inte är helt rättvis

och tillförlitlig.
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Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som görs i bifogad revisionsrapport
rekommenderar vi nämnden;

 att säkerställa att de gemensamma riktlinjerna för samverkan samt de rutiner som

finns lokalt i kommunen är kända och tillämpade i tillräcklig utsträckning,

 att säkerställa att den personal som bör ha tillgång till systemen för överföring av

patientinformation mellan landstinget och kommunen också har det,

 att säkerställa 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 blir kvitterade i tid för att undvika stopp i processen,

 att undersöka behovet av information till berörda tjänstemän i kommunen

avseende när samverkansträffarna hålls och vad som har avhandlats på dessa

mötena,

 att säkerställa 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 se över behovet av att identifiera något eller några nyckeltal som kan ge

indikationer på om samverkan mellan kommunen och landstinget utvecklas i

önskad riktning

Vi emotser nämndens svar på vår granskning till 2014-05-01

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson Ann-Mari Falk Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Sören Engelmark
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Bilaga: Revisionsrapport ”Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget”,
Gällivare kommun, februari 2013, PwC.


