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Svar på begäran om uppgifter 
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av uppgifter som inkommit från Sala 

kommun och region Västmanland beslutat att inleda en verksamhetstillsyn för att granska samverkan 

mellan Achima Care Sala, Sala kommun och Region Västmanland. 

Med anledning av detta begär IVO information om vad som hänt sedan mars 2020, eventuella 

avvikelser och utredningar som genomförts, vilken samverkan som skett och hur den fortsatta 

planeringen ser ut 

 

Avvikelser och utredningar samt vad har hänt sedan mars 2020 
 

Under våren 2020 skrevs avvikelser från Sala Kommun och skickades till Achima vårdcentral med hög 

frekvens. Majoriteten av avvikelserna bottnade i en läkares bristande yrkesskicklighet vilket påtalats 

flertalet gånger för ledningen på Achima Vårdcentral.  

Tyvärr har de allvarliga avvikelser som Sala kommun tidigare skickat till Achima Care och som 

äventyrat patientsäkerheten, inte tagits på allvar från vårdcentralens sida. De svar vi fått har alla 

förnekat att det existerat några problem eller risker. Vi har inte heller fått svar på samtliga. Stora 

ansträngningar gjordes från kommunens sida för att få samarbetet att fungera genom möten, besök, 

telefonkontakter mm. Tyvärr lyckades detta inte då man förnekade samtliga händelser som inträffat 

trots dess uppenbara allvarlighet. 

Antalet avvikelser minskade under sommaren och hösten till en mer normal nivå. Sammantaget 

handlar i stort sett alla dessa om uteblivna ronder samt brister i att få kontakt med vårdcentralen. 

Läkaren som tidigare varit patientansvarig läkare för Sala kommuns omsorgstagare kopplades bort 

från kommunuppdraget. 

 

Samverkan 
 

För att förbättra samverkan har en arbetsmodell tagits fram hösten 2020 mellan Sala kommuns 

hemsjukvård och Achima Vårdcentral. Hemsjukvårdens samordnare och Achimas 

utskrivningssamordnare har veckovisa möten för att samverka och planera för de patienter som är 

föremål för kommunens hemsjukvårdsuppdrag. Utfallet för denna arbetsmodell är gott. 

Efter att man genomfört förändringar i ledningen på vårdcentralen i början på året har samverkan 

fungerat utan problem och en öppen dialog och gemensam vilja att ge en god vård råder. Vi bedömer 

samverkan i nuläget som mycket gott. Bedömningen är att problemen har berott på ena partens 

ovilja att lyssna och åtgärda problem och då detta inte längre är ett problem ser Sala kommun med 

god tillförsikt att samverkan kommer att fortsätta fungera väl framöver. 

 



  

 

Fortsatt planering 
 

Sala kommun och Achima Care planerar att fortsätta de samarbetsforum som nu finns. De forum 

som planeras fortsätta är:  

Direktkontakt vid frågor och funderingar 

Veckoavstämningar digitalt mellan den kommunala hälso- och sjukvården, Sala sjukhus, 

vårdcentralerna samt ambulansen. Dessa avstämningar handlar i huvudsak om pandemifrågor. 

Vidare sker sedan nyligen samverkan kring hemsjukvårdspatienterna där man utgår från 

hemsjukvårdsavtalet.  

Ett par gånger per termin samlas alla hälso- och sjukvårdsverksamheter som verkar i kommunen för 

att diskutera mer övergripande frågor. 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Elisabet Pettersson  

ordförande Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 

 

 


