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Frågor från P4 Sörmland angående hemtjänst 
 
Annika Selin, P4 Sörmland, har via mail begärt uppgifter angående hemtjänsten i 
Eskilstuna kommun; 
 

• Avvikelser som rör mediciner som inte deltats ut 
- Hur många gånger har det skrivits avvikelserapporter år 2017 och 2018  
  angående mediciner som brukare inte fått, men skulle ha haft? 
- Hur många gånger under 2017 respektive 2018 har man missat att dela ut  
  mediciner till brukare? Vi önskar veta exakt vilka läkemedel det rör sig om. 
- Hur ser det ut i respektive hemtjänstområde? 
 

• Avvikelser när det gäller mat till brukare 
- I hur många fall har man missat att ge en brukare frukost, lunch eller middag  
  under år 2017 respektive 2018? 
 

• Avvikelser när det gäller den tid som brukare beviljats 
- I hur många fall har det skrivits avvikelserapporter angående att en brukare  
  inte fått den tid som den blivit beviljad eller betalar för? 

 
 
Angående läkemedelsavvikelser 
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för läkemedelshanteringen hos cirka 550 
patienter/brukare i Eskilstuna kommun (egen regi). De flesta äldre har stöd med 
läkemedelshanteringen vid fyra tillfällen per dygn. Under en månad delar hemtjänsten i 
egen regi därmed ut cirka 66 000 doser av olika läkemedel till de äldre. 
 
Under perioden januari till juli 2017 finns 281 avvikelser registrerade under rubriken 
”Utebliven dos”. Motsvarande siffra under 2018 är 446. Hemtjänsten i Eskilstuna har 
förändrats under året varför det inte går att jämföra siffrorna på enhetsnivå mellan 
åren. Nya områdesindelningar har genomförts och viss verksamhet har lämnats över 
till privat utförare enligt avtal.  
 
Läkemedel som enligt dokumentation inte givits patienten/brukaren enligt ordination 
är följande: 

• Lugnande medel 
• Smärtstillande 
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• Insulin 
• Narkotiska preparat 
• Waran 
• Sömnmedel 
• Antibiotika 
• Plåster 

 
Hemtjänstområdena redovisas nedan för perioden januari till juli år 2017 och 2018.  
 

 
 
Med utgångspunkt av att hemtjänstpersonal i egen regi delar ut cirka 66 000 doser per 
månad (ofta med flera läkemedel vid varje tillfälle) kan förvaltningen konstatera att 
”Utebliven dos” redovisas i cirka 1 promille av det totala antalet (januari-juli 2018). 
 
 
 
 

Område Hemtjänst jan-juli 2017 Område Hemtjänst jan-juli 2018
Centrum 5 Fors 16
Fröslunda 2 Fröslunda 37
Gredby 12 Gredby 33
Husby 7 Kjula 5
Hällby 7 Kloster 53
Kjula 9 Munktell 20
Marielund 11 Nyfors 16
Mesta Myrtorp 1 Skiftinge 20
Munktell 14 Slagsta 7
Nedre Nyfors 17 Stora Sundby 3
Nålmakaren 10 Strigeln 49
Skiftinge 16 Väster 4
Slagsta 6 Årby 17
Slottsbacken 16 Ärla 9
Snopptorp 2 Torshälla 94
Stora Sundby 2 Torshälla Centrum 63
Strigeln 30 446
Svalan 6
Söder 3
Tunafors 4
Årby 20
Ärla 6
Öster 9
Övre Nyfors 13
Torshälla 32
Torshälla Centrum 21

281

Ovanstående siffra anger antalet avvikelser under rubriken "Utebliven dos".
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Avvikelser när det gäller mat till brukare 
Förvaltningen har ingen avvikelsehantering som ger information om antalet avvikelser 
vad gäller frukost, lunch och middag. Den avvikelse som dokumenteras finns under 
rubriken ”Ej utförd aktivitet” vilket både innefattar hemtjänstinsatser som ”missats” 
och hemtjänstinsatser där personalen kommit överens med den enskilde om att 
insatsen inte ska utföras enligt tidigare plan. Under januari – juli 2017 redovisas 282 
avvikelser. Motsvarande siffra januari – juli 2018 är 500.  
 
Avvikelser vad gäller den tid som brukare beviljats 
Vård- och omsorgsförvaltningen kan inte redovisa avvikelser vad gäller tidsåtgång till 
den enskilde. Inga avvikelserapporter omfattar tidsåtgång hos brukare med hemtjänst. 
Avvikelser som uppkommit på grund av att behov inte tillgodosetts redovisas i 
ovanstående siffror under rubriken ”Avvikelser när det gäller mat till brukare”.  


	Frågor från P4 Sörmland angående hemtjänst

