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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Under 2013 har de lokala rutinerna för HSL arbetet reviderats för att dessa ska
följa samma struktur som de nya MAS/MAR reglerna som kom under våren
2013. Samtliga rutiner har gåtts igenom med HSL personal för att se att rutiner
och arbetssätt överensstämmer.
Verksamhetschef enligt 29§ HSL fanns tidigare centralt på förvaltningen,
detta ändrades i och med en ändring i delegationsordningen, och enhetschef
för Hornstulls servicehus är nu också verksamhetschef. Detta har förenklat det
interna arbetet. Utifrån detta har skriftliga delegeringar gjorts avseende dokumentation enligt patientdatalagen samt ansvar för läkemedelsförråd, narkotikakontroll och för att årlig service och kontroll av medicintekniska produkter
utförs. Detta ser vi som en tydligare fördelning och det ger oss möjlighet att
snabbare vidta åtgärder vid brister.
Under hösten 2013 har enheten deltagit i en pilotstudie kallad Guide tillsammans med OneMed som är leverantör av inkontinensprodukter. Guide är ett
förskrivar- och beställarstöd där förskrivning, ordination och beställning sker i
ett system som nås via dator/läsplatta. I de första resultaten ser vi att andelen
utprovade inkontinensprodukter ökat och att användandet av Guide ger en
kostnadseffektivitet. Projektet avslutas i februari 2014.
Vi har påbörjat en förändring av sjuksköterskornas omvårdnadsansvar där vi
främst utgår från vårdtyngden och sjuksköterskornas specialistkompetens för
att bättre kunna möta de äldres specifika behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Dokumentation och lokala rutiner har följts upp genom MAS och MARs kvalitetsgranskning QUSTA som genomfördes i juni samt vid Apotekets årliga
uppföljning inom läkemedelsområdet. De båda rapporterna visar på en positiv
utveckling gällande följsamhet till rutiner och beslutade arbetssätt.
Alla avvikelser följs upp av HSL personal och av verksamhetschef. HSL personal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, har gemensamma möten där avvikelser och fall tas upp och åtgärder diskuteras gemensamt. Avvikelserna följs upp med fokus att finna orsaker och att minimera risker för att
dessa upprepas. Andelen riskanalyser har fortsatt ökat och andelen fall och
avvikelser har minskat vilket visar på att rätt åtgärder vidtagits.
Patienters och närståendes klagomål och synpunkter prioriteras, vi tar in MAS
eller MAR som stöd vid utredningar. Klagomål och synpunkter diarieförs på
stadsdelsförvaltningen och alla klagomål gås igenom med all personal för att
minimera risken för att negativa händelser upprepas.
Vårdplaneringar, uppföljningsmöten med patienter och närstående och förtroenderåd med boenderepresentanter hålls regelbundet under året.
Enheten registrerar i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret, registreringarna görs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans. Andelen registreringar har ökat och vid den genomgång
som gjorts i Palliativa registret ser vi att resultaten är goda och att vi arbetar i
enlighet med de riktlinjer som finns.
Servicehuset har under hela 2013 haft intagningsstopp vilket gjort att inga nya
patienter tillkommit.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Stadsdelens och enhetens hälso- och sjukvårdsmål:
 Alla personer som flyttar in på ett servicehus ska erbjudas vårdplanering inom 14 dagar.
 Alla personer som flyttar in på servicehus ska erbjudas riskbedömning
avseende fall, trycksår och undernäring inom 14 dagar.
 Enhetens samtliga sjuksköterskor ska ha förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel.
 Samtliga brukare som uppvisar inkontinensproblem ska erbjudas en
inkontinensutredning.
 Brukare som har behov av inkontinenshjälpmedel ska få dessa individuellt utprovade.
 Narkotikaförbrukningen ska kontrolleras en gång/månad.
 Den äldre är självständig utifrån sina förmågor;
Andel äldre som efter genomförd riskbedömning med risk för fall,
risk för trycksår och/eller risk för undernäring, har en aktuell vårdplan. Samtliga har årsmål 80 procent.
 De äldre som bor på Hornstulls servicehus är trygga;
Kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i form av grundutbildning och andra utbildningar för att stärka kompetensen och förbättra/förstärka teamarbetet.
Genomföra utbildning för legitimerad personal.
Var 6:e vecka genomföra självskattning och observation genom vårdhygiens material för basala hygienregler.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare (Södermalms stadsdelsnämnd)
Ska fastställa verksamhetens övergripande mål för kvaliteten och patientsäkerheten och kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser
som säkerställer kvaliteten.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.
Verksamhetschef HSL, tillika enhetschef.
Ska inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten.
Ska ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
Ska ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan
vidtas för att förbättra vården. Tillämpa vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enheternas arbetssätt. Medverka i kvalitetsuppföljning och ansvara för egenkontroll.
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MAS
Ska upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med
verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning
och vidareutveckling av rutiner och metoder.
Kontinuerligt arbeta med risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.
Omvårdnadspersonal
Ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning
och vidareutveckling av rutiner och metoder.
Kontinuerligt arbeta med risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Hantering av avvikelser är en del av introduktionen för omvårdnadspersonal
och det ingår även där sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut delegerar
arbetsuppgifter. Ansvarig HSL-personal utreder händelsen och rapporterar i
dokumentationssystemet Vodok där enhetschef kompletterar avvikelsen,
MAS/MAR når sedan avvikelsen via dokumentationssystemet. Avvikelserna
gås igenom på enhetens kvalitetsgrupp och i aktuell arbetsgrupp.
Upprepade fall tas upp i enhetens fallpreventionsgrupp där sjuksköterskor,
sjukgymnast, arbetsterapeut och vid behov enhetschef deltar. Fallrapporter
hanteras som övriga HSL avvikelser.
Beskrivning av hur risker för vårdskador har hanterats i verksamheten
Vårdskador bedöms utifrån avvikelser, bedömningen görs i samråd med MAS.
MAS/MAR har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser som inkommit. När behov föreligger återkopplas det till enhetschefen för uppföljning
av vidtagna åtgärder.
Kvalitetsgruppen, där representanter från alla yrkeskategorier deltar, är enhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient,
närstående eller andra intressenter. Kvalitetsgruppen har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2


















QUSTA
Utbildning inom vårdhygien för vårdbiträden och undersköterskor i
samband med delegering
Registreringar i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Palliativa
registret
Utbildning i BPSD register för team med sjuksköterska, omvårdnadspersonal och chef
Infektionsregistreringar
Tandvårdsstöd
Kvalitetsindikatorer
Extern granskning av läkemedelshantering
Revidering och utarbetande av lokala rutiner för HSL
Lokal Vodok grupp
Kvalitetsgrupp
Samarbete med läkarorganisationen
Samarbetsforum verksamhetschef för HSL och MAS
MAS genomfört granskningar av dokumentation efter avvikelser
Sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut genomfört planeringsdagar för genomgång av lokala rutiner
Omfördelning av sjuksköterskornas ansvarsområden för att göra en
jämnare fördelning utifrån vårdtyngd och specifika HSL behov kring
de personer som sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för
Genomfört grundläggande utbildning i förflyttningsteknik för omvårdnadspersonal
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Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
 Extern granskning av Apoteket avseende läkemedelshantering
 Självskattning och observation av följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler
 Kontroll av signeringslistor avseende givna läkemedel
 Dokumentationsgranskning i samband med QUSTA och i samband med
avvikelser
 Regelbundet genomfört QUIZ med frågor inom HSL området
 Enhetschefens statistik över avvikelser och fallrapporter inklusive vidtagna
åtgärder
 Förskrivning och utprovning av inkontinenshjälpmedel sker i samverkan
mellan sjuksköterska och kontaktman, andelen korrekt genomförda inkontinensutredningar och förskrivningar kan utläsas i dokumentationssystem
och i Guide
 Kunskapstest används vid delegering
 Uppföljning av delegeringar sker en gång per år eller vid behov enligt
stadsdelens rutiner
 Narkotikakontrollerna rapporteras månadsvis till enhetschef som rapporterar till MAS enligt uppsatt rutin om brister finns
 Loggkontroller i Vodok utförs månadsvis av enhetschef
 Uppföljning av registreringar i nationella kvalitetsregister och resultatet av
registreringarna

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
 Överenskommelse mellan enheten och läkarorganisationen
 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län
angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
 Överenskommelse mellan SLL och Stockholms stad om hälso- och
sjukvårdsansvar för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd samt för personer
med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt
 Lokal rutin för vem som ska kontaktas om ordinarie sjuksköterska inte
anländer
 Lokal rutin för sjuksköterska på kvällar och nätter sjuksköterskejour
utför akuta och planerade insatser på servicehuset
 Lokal rutin för samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal
 Lokal rutin för dokumentation och informationsöverföring
 Lokal rutin för läkarkontakter
 Lokal rutin för tillfälligt anställd personal
 Lokal rutin för informationsöverföring vid ändrad vårdform
 Lokal rutin för avvikelsehantering och ansvar för detta
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
 Riskanalys vid inflyttning till boendet, ska göras inom 14 dagar
 Inför sommaren
Rutin för vad som ska göras om en sjuksköterska blir sjuk
Hur vi säkerställer att boende får tillräckligt mycket vätska i sig under
varma sommardagar.
 Uppdatering av kunskaper kring virusorsakad gastroenterit. Extra kontroll att desinfektionsmedel och övrigt material finns i tillräcklig
mängd.
 Uppföljning av självskattning av följsamhet till basala hygienregler,
självskattning genomförs var 6:e vecka.
 Systematiskt arbete med avvikelser och fallrapporter.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser

Beskriv hur hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador
samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Beskriv hur rapporterade risker och händelser utreds, sammanställs, analyseras
och återkopplas.
Enligt enhetens lokala rutin för avvikelser ska den som upptäcker en avvikelse
rapportera denna skriftligt på en avvikelseblankett. Blanketten lämnas till
sjuksköterska som ansvarar för att denna skyndsamt registreras i Vodok. Sjuksköterskan utreder händelsen och kompletterar avvikelsen med uppgifter. Vid
en allvarlig avvikelse, risk för vårdskada eller vårdskada informeras enhetschef omedelbart. Enhetschef kontaktar MAS för utredning.
Alla avvikelser följs upp av enhetschef och åtgärder beslutas gemensamt inom
HSL gruppen. Vid behov av nya eller förändrade rutiner tas dessa fram gemensamt. Analys sker av varje avvikelse men också utifrån en typ av händelse
om något upprepas. Återkoppling sker vid arbetsplatsträffar, teammöten och
rapporter. Riskanalyser på individnivå görs tillsammans av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Fallrapporter diskuteras i ett gemensamt forum där sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast varje vecka går igenom aktuella fallrapporter och diskuterar åtgärder samt fattar beslut.
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Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamheterna
eller via Patientnämnden och Socialstyrelsen som har betydelse för patientsäkerheten, tas emot och utreds.
Beskriv hur inkomna klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och
återkopplas.
Alla klagomål och synpunkter som kommer till verksamheten skickas till
stadsdelsförvaltningen för diarieföring. De utreds antingen av verksamheten
eller av MAS i samråd med verksamheten. Ansvarig för att svara på klagomål
och synpunkter är främst enhetschef.
Klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras i enhetens kvalitetsgrupp och av enhetens ledningsgrupp. Återkoppling till samtliga medarbetare
sker på arbetsplatsträffar. Redovisning av sammanställningen sker i verksamhetsberättelsen.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Beskriv hur inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och
analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i
verksamhetens kvalitet.
Inkomna rapporter sammanställs i form av åtgärdsplaner där brister identifieras och åtgärder skrivs ner tillsammans med vem som är ansvarig och när det
ska vara åtgärdat. Klagomål och synpunkter sammanställs och sammanställningen redovisas i verksamhetsberättelsen. Aktuella områden där kvalitetsbrister finns dokumenteras i enhetens ROV (risk- och väsentlighetsanalys) där
risken viktas och åtgärder dokumenteras. Det är utifrån den som verksamhetens utvecklingsarbete genomförs.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Beskriv hur patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.
Beskriv hur samverkan sker med patienter och närstående för att förebygga
vårdskador.
Samverkan kring övergripande frågor och kvalitetsutveckling sker med förtroenderådet. Individuell samverkan sker vid vårdplaneringar, riskanalyser och
vårdplaner där patienten och anhöriga är delaktiga i vården och de beslut som
fattas.
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Beskriv vilka resultat som har uppnåtts.
Strukturmått utgör förutsättningar för att nå definierade mål t ex
Stramagruppen, andel personal som utbildats och utbildningens omfattning.
2 av 3 sjuksköterskor har under 2013 genomgått utbildning i läkemedelsgenomgångar.
Arbetsterapeut och sjukgymnast har genomgått riktade utbildningar avseende
hjälpmedel i Hjälpmedelscentralens regi.
Fyra medarbetare har genomgått undersköterskeutbildning.
En sjuksköterska har tillsammans med ett team av omvårdnadspersonal och
chef genomgått teamutbildning i BPSD.
Processmått utgörs av aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade
mål t ex andel riskanalyser, andel läkemedelsavstämningar, andel korrekta
hygien- och klädrutiner, andel riskbedömningar, omfattning av implementering av SKL:s åtgärdspaket.
Andel riskanalyser:
Under året har två narkotikakontroller visat på brister, dessa har båda kunnat
kopplas till perioder när ordinarie sjuksköterskor varit på semester och verksamheten bemannats med sjuksköterskor från bemanningsföretag.
Självskattning och observation utifrån basala hygienrutiner har genomförts var
6:e vecka, dessa har i samtliga fall varit helt korrekta.
Resultatmått speglar utfallet i form av andel patienter med vårdskador, andel
patienter med vårdrelaterade infektioner, andel patienter med trycksår.
 Infektionsstatistik har förts under året.
 Andel vårdskador: 0
Andel patienter med vårdrelaterade infektioner: 2*
Andel patienter med trycksår: 0
* Vårdrelaterade infektioner avser ESBL och i båda fallen har patienten smittats och smittan konstaterats på akutsjukhus.
 Under 2013 har följande avvikelser registrerats;
Brister i läkemedelshantering 55
Fall
113
Brister i informationsöverf.
0
Omvårdnad
0
Medicintekniska produkter
4
Andelen avvikelser har ökat vilket vi tolkat som ett tecken på att avvikelsehanteringen idag fungerar och att rutinerna är kända av all personal.
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Måluppfyllelse dvs. resultat kopplat till egna mål och strategier.
Det kvalitetsarbete som genomförts har gett en ökad måluppfyllelse. Följsamheten till rutiner och riktlinjer har förbättrats och det gemensamma arbetssätt
vi tagit fram ger enligt vad vi kan se en ökad patientsäkerhet.
Följsamheten till basala hygienregler är mycket god vilket ur ett patientsäkerhetsperspektiv innebär att risken för att drabbas av vårdrelaterade infektioner
eller annan smittspridning är lägre.

Övergripande mål och strategier för
kommande år
En sjuksköterska ska genomgå utbildning i läkemedelsgenomgångar.
Under 2014 kommer vi att fokusera på arbetet med de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. I takt med de ökande registreringarna kommer vi att kunna använda resultatet i kvalitetsarbetet.
Arbetet med sjuksköterskornas omvårdnadsansvar utifrån vårdtyngd och patientens behov av kompetens hos sjuksköterskan ska färdigställas.
Ytterligare en sjuksköterska ska genomgå teamutbildning i BPSD för att
stärka den kompetensen.
Samtliga medarbetare ska genomgå Demens ABC och påbyggnadskursen
Demens ABC för hemtjänst och i samband med det få handledning. Syftet är
att öka kompetensen och skapa en gemensam grund hos medarbetarna där den
äldre personen är i fokus.
Projekt Guide kommer att utvärderas under januari 2014 och nästa steg i projektet tar vid där fler områden än inkontinens kommer att finnas tillgängliga
utifrån samma arbetssätt.
____________________
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3§.
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Sammanfattning
Under 2013 har de lokala rutinerna för HSL arbetet reviderats för att dessa ska
följa samma struktur som de nya MAS/MAR reglerna som kom under våren
2013.
Verksamhetschef enligt 29§ HSL fanns tidigare centralt på förvaltningen, detta
ändrades i och med en ändring i delegationsordningen, och enhetschef för
Katarinagården servicehus är nu också verksamhetschef
Enheten har under 2013 arbetat med avvikelsehanteringen som
kvalitetssäkringsverktyg hos all personal i verksamheten. Statistik tas fram
och följs upp i alla arbetsgrupper. Den ackumulerade statistiken blir på så vis
en indikator på utvecklingsområden som finns i verksamheten och visar även
tydligt vilken kompetensutveckling som är nödvändig. Med hjälp av
rapporterade avvikelser har lokala rutiner kunnat förbättras och förankras
bland enhetens personal. Sjuksköterskemöten, där även sjukgymnast och
arbetsterapeut deltar, hålls och används för diskussion kring avvikelser,
riskanalyser och åtgärder i samband med dessa.
Ett genomgripande arbete med utbildning i bemötande av äldre med
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) har
genomförts i alla arbetsgrupper tidigare år. En del medarbetare har gjort den
webb baserade utbildningen Demens ABC.
Åtgärder har vidtagits för att öka personalens kunskaper runt frågor som rör
vårdhygien och även i detta sammanhang har en webb utbildning använts som
pedagogiskt verktyg. För att mäta följsamheten till basala hygienrutiner och
klädregler har självskattningsenkäter gjorts på några våningsplan under året.
Ett nytt förråd för omläggningsmaterial har iordningställts och rutinen för
omläggning och omläggningsmaterial har reviderats.
Enheten har börjat registrera dödsfall i Svenska Palliativa registret.
Dokumentation och lokala rutiner har följts upp genom att MAS och MAR
genomfört kvalitetsgranskningar med hjälp av QUSTA protokollet och utifrån
rapporterade avvikelser. Stadsdelens MAS har besökt verksamheten under året
och funnits som stöd för enhetens hälso- och sjukvårdspersonal. Apoteket har
avvaktat med extern läkemedelsgranskning då förändring av läkemedels
förvaring har ändrats. Ett gemensamt läkemedels rum för verksamheten har
iordningsställts och läkemedelsgranskningen skjuts fram till början på 2014.
För att skapa förutsättningar för samverkan med patienter och närstående
erbjuds vårdplanering i samband med inflyttning och uppföljningstillfällen
därefter minst en gång per år eller vid behov. Anhörigmöten hålls varje år.
Inkomna synpunkter och klagomål hanteras skyndsamt och MAS konsulteras
vid behov i utredningen. Synpunkter och klagomål diarieförs på
stadsdelsförvaltningen och gås efter utredning igenom med all personal för att
minimera risken för att händelsen ska upprepas.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Stadsdelens och enhetens hälso- och sjukvårds mål:







Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska
erbjudas vårdplanering inom 14 dagar
Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska
erbjudas riskbedömning avseende fall, trycksår och undernäring inom 14
dagar
Enhetens samtliga sjuksköterskor ska ha förskrivningsrätt för
inkontinenshjälpmedel
Samtliga brukare som uppvisar inkontinensproblem ska erbjudas en
inkontinensutredning
Brukare som har behov av inkontinenshjälpmedel ska få dessa individuellt
utprovade
Narkotikaförbrukningen ska kontrolleras en gång/månad

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet


SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vårdgivare (Södermalms stadsdelsnämnd)
Ska fastställa verksamhetens övergripande mål för kvaliteten och
patientsäkerheten och kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser som
säkerställer kvaliteten.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.
Verksamhetschef HSL.
Ska inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. Ska
ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. Ska
ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas
för att förbättra vården.
MAS
Ska upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för
ledningssystemet. Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa
arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Enhetschef
Tillämpa vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
enheternas arbetssätt. Medverka i kvalitetsuppföljning och ansvara för
egenkontroll.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning
och vidareutveckling av rutiner och metoder.
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Kontinuerligt arbeta med risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.

Struktur för uppföljning/utvärdering


SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

MAS/MAR har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser
som inkommit. När behov föreligger återkopplas det till enhetschefen
för uppföljning av vidtagna åtgärder.
Enhetschef och hälso- och sjukvårdspersonal träffas för att gå igenom
de avvikelser och fallregistreringar som inkommit. Vidtagna åtgärder
förankras och diskussion förs omkring hur arbetssätt och rutiner kan
utvecklas för att förebygga det som inträffat.
Kvalitetsgruppen, där representanter från alla yrkeskategorier deltar, är
enhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom
verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål,
synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande
återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter.
Kvalitetsgruppen har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande
åtgärder.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
 QUSTA
 Hygienrond/vartannat år
 Webb utbildning vårdhygien för samtliga yrkeskategorier
 Webb utbildning Demens ABC för samtliga yrkeskategorier
 BPSD registrets webb utbildning
 Infektionsregistreringar
 Tandvårdsstöd
 Kvalitetsindikatorer
 Extern granskning av läkemedelshantering
 Revidering och utarbetande av lokala rutiner för HSL
 Lokal Vodok ansvarig
 Kvalitetsgrupp
 Ny läkarorganisation från och med 1/1-13
 Samarbetsforum verksamhetschef för HSL och MAS
 Möten för enhetschef och MAS
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MAS genomfört granskningar av dokumentation efter avvikelser
Utbildning i förflyttningsteknik och hjälpmedelshantering för
omvårdnadspersonal
Nya rutiner avseende arbetskläder och tvätt av arbetskläder

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
* Extern granskning av Apoteket avseende läkemedelshantering
* Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
* Dokumentationsgranskning i samband med QUSTA och i samband med
avvikelser
* Enhetschefens statistik över avvikelser och fallrapporter inklusive vidtagna
åtgärder
* Förskrivning och utprovning av inkontinenshjälpmedel sker i samverkan
mellan sjuksköterska och kontaktman
* Datum för senaste vårdplanering följs upp halvårsvis av enhetschef
* Kunskapstest används vid delegering
* Uppföljning av delegeringar sker en gång per år eller vid behov enligt
stadsdelens rutiner
* Narkotikakontrollerna rapporteras månadsvis till enhetschef som
rapporterar till MAS enligt uppsatt rutin om brister finns
* Loggkontroller i dokumentationssystemet Vodok genomförs löpande

Samverkan för att förebygga vård skador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Överenskommelse mellan enheten och läkarorganisationen

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län
angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan SLL och Stockholms stad om hälso- och
sjukvårdsansvar för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd samt för personer med
förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt

Intern rutin för vem som ska kontaktas om ordinarie sjuksköterska
inte anländer

Lokal rutin för samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal

Lokal rutin för dokumentation och informationsöverföring

Lokal rutin för läkarkontakter

Lokal rutin för tillfälligt anställd personal

Lokal rutin för informationsöverföring vid ändrad vårdform
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §






Riskanalys avseende fall, trycksår och undernäring görs inom 14
dagar efter inflyttning till boendet, därefter en gång per år eller vid
behov.
Inför sommaren
Rutin för vad som ska göras om en sjuksköterska blir sjuk
Uppdatering av kunskaper kring virusorsakad magsjuka. Extra
kontroll att desinfektionsmedel och övrigt material finns i tillräcklig
mängd.
Uppföljning av självskattning av följsamhet till basala hygienregler,
Systematiskt arbete med avvikelser och fall rapporter.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Samtliga medarbetare rapporterar medicinska avvikelser. Den som upptäckt en
avvikande händelse rapporterar detta på därför avsedd blankett till
tjänstgörande sjuksköterska som gör en första bedömning om vidare åtgärder
krävs. Sjuksköterska dokumenterar i journal, utreder händelsen och antecknar
åtgärder på blanketten. Utifrån det underlag som blanketten utgör registreras
avvikelsen sedan i avvikelsemodulen i dokumentationssystemet Vodok och
blir på så vis tillgänglig för enhetschef, MAS och MAR. Enhetschef granskar
och godkänner inkomna avvikelser varje månad. Avvikelseblanketten sparas i
patientens journal. Enhetschefen gör varje månad en sammanställning av
inkomna avvikelser. Sammanställningen gås igenom på möten tillsammans
med hälso- och sjukvårdspersonal där diskussion omkring förebyggande
åtgärder förs. Rapporterade avvikelser återkopplas till omvårdnadspersonal
enskilt eller i grupp, exempelvis vid våningsplans möten eller rapporter.
Åtgärder som kräver förändringar i arbetssätt dokumenteras och gås igenom
med aktuell arbetsgrupp. Upprepade fall diskuteras på möten där
sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef deltar. Åtgärder
dokumenteras i journal och vid behov i SoL dokumentation.


Enhetens kvalitetsgrupp går igenom avvikelser.

Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Till stadsdelen inkomna klagomål och synpunkter registreras och diarieförs.
De skickas därefter till aktuell enhet för vidare utredning. I förekommande fall
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utreds händelsen direkt av handläggare placerade vid staben inom avdelningen
för äldreomsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter återkopplas snarast till den enskilde genom
ett telefonsamtal där vi bekräftar att klagomålet eller synpunkten inkommit
och kommer att utredas. Enhetschef ansvarar för utredningen som görs
tillsammans med berörd personal och vid behov tillsammans med MAS.
Den enskilde får sedan ett skriftligt svar på klagomålet eller synpunkten, även
svaret diarieförs.
Enhetens kvalitetsgrupp går igenom samtliga klagomål och synpunkter och
svaren som lämnas på dessa. Klagomål och synpunkter tas efter utredning upp
på arbetsplatsträff för diskussion.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Enhetschefen sammanställer inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter
utifrån typ av avvikande händelse. En omedelbar analys av omständigheterna
runt det inträffade görs alltid så att åtgärder kan vidtas då detta är nödvändigt.
Sammanställningen gås igenom på möten tillsammans med hälso- och
sjukvårdspersonal där diskussion omkring förebyggande åtgärder förs.
Sammanställningen tas även upp i arbetsgrupperna på veckomöten och på
arbetsplatsträffar samt i enhetens kvalitetsgrupp.
En gång om året görs en sammanfattande kvalitetsanalys där de gångna årets
samlade granskningar, uppföljningar, avvikelser, synpunkter och klagomål
sammanställs och analyseras. Vid detta tillfälle görs en mer ingående analys
av var i respektive process det avvikande inträffat. Utifrån den
sammanfattande kvalitetsanalysen görs sedan prioriteringar för kommande års
kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
 Vårdplanering i samband med inflyttning och därefter uppföljande
möten en gång per år eller vid behov
 Anhörigmöten
 I samband med att en avvikelse bedömts vara så allvarlig att en Lex
Maria anmälan ska göras, informeras patient och närstående. De ges
då möjlighet att yttra sig om den inträffade händelsen.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
2 medarbetare har under hösten genomfört undersköterskeutbildning
Silviahemmet föreläst kring kognitiv svikt.
Processmått
Extern granskning av läkemedelshantering genomfördes inte under året då
ombyggnation till ett gemensamt läkemedels rum pågått. Självskattning och
observation av följsamhet till basala hygienregler
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Resultatmått
Antal avvikelser
Infektionsregistreringar görs varje månad. Då mäts samtliga antibiotika
behandlade infektioner;
- Lunginflammation
- Urinvägsinfektion hos vårdt med KAD
- Urinvägsinfektion hos vårdt utan KAD
- Sårinfektion
- Annan hud/mjukdelsinfektion
- Clostridium difficile/diarré
- Annan infektion
Måluppfyllelse
 Ökat antal registreringar i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa
registret.
 Tre av enhetens fem dag sjuksköterskor har förskrivningsrätt avseende
inkontinenshjälpmedel.
 Kontroll av narkotikaförbrukningen utförs varje månad.

Övergripande mål och strategier för
kommande år








Handlingsplaner efter riskanalyser
Registrering i Senior Alert och Palliativa registret
Vårdhygien utbildning för samtliga medarbetare
Förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel
Öka andelen genomförda inkontinensutredningar
Läkemedelshantering
Informationsöverföring mellan vårdgivare
_________________________
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Verksamheten har under 2013 omstrukturerats och ett korttidsboende har etablerats. Förändringarna har inneburit utökade hälso- och sjukvårdsresurser
både när det gäller sjuksköterskor och paramedicinare.
Under året har enheten framför allt arbetat med att utveckla avvikelserapporteringen som kvalitetssäkringsverktyg, och en rutin för systematisk uppföljning
och egenkontroll har byggts upp. Ett kvalitets- och etikråd bestående av representanter från samtliga arbetslag och professioner har etablerats och träffats
regelbundet sedan hösten 2013. Rapporteringen av risker, tillbud och negativa
händelser har bland annat bidragit till att rutiner för delegering och hantering
av läkemedel samt ordinationer och hantering av hjälpmedel setts över och
förbättrats.
För att främja samverkan och stimulera till personcentrerad omvårdnad har
enheten under hösten introducerat särskilda teammöten där samtliga professioner deltar i diskussionen runt en utvald patient. Enheten har dock fortsatt
stora behov av att utveckla informationsöverföring och kommunikation i det
dagliga arbetet och under 2014 kommer metoden SBAR att testas som verktyg
vid rapportering mellan vårdpersonal.
Dokumentation och lokala rutiner har granskats av MAS och MAR där kvalitetsverktyget QUSTA använts. Apoteket har genomfört läkemedelsgranskning. Enheten har också vid två tillfällen under året haft tillsyn av stadens
Äldreförvaltning.
I kompetenshöjande syfte har enheten under året deltagit i ett samarbete med
Ersta Sköndals Högskola kring personcentrerad omvårdnad. Sedan december
månad får enheten också stöd i arbetet med att ta fram ett lokalt ledningssystem för kvalitet via Äldreförvaltningen.
För att skapa förutsättningar för samverkan med patienter och anhöriga erbjuds vårdplanering i samband med inflyttning och därefter vid behov under
vistelsetiden. Vid de anhörigmöten som hållits under hösten har stadsdelens
anhörigkonsulent deltagit för att berätta om sin funktion och de möjligheter till
anhörigstöd som stadsdelen erbjuder. Ett försök med regelbundna anhörigcaféer i verksamhetens gemensamhetslokal har påbörjats under hösten och
kommer att fortsätta även under våren 2014.
Inkomna synpunkter hanteras skyndsamt och vid behov har MAS konsulterats
i utredningen. Synpunkter och klagomål diarieförs på stadsdelsförvaltningen
och efter utredning har dessa tagits upp till diskussion på arbetsplatsträffar.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Beskriv övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet.
Stadsdelens Hälso- och sjukvårdsmål:
 Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska erbjudas vårdplanering inom 14 dagar
 Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska erbjudas riskbedömning avseende fall, trycksår och undernäring inom 14 dagar
 Enhetens samtliga sjuksköterskor ska ha förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel
 Samtliga brukare som uppvisar inkontinensproblem ska erbjudas en
inkontinensutredning
 Brukare som har behov av inkontinenshjälpmedel ska få dessa individuellt utprovade
 Narkotikaförbrukningen ska kontrolleras en gång/månad

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Beskriv kortfattat roller och ansvarsfördelning för planering, ledning och
egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer, utifrån ledningssystemet.
Vårdgivare (Södermalms stadsdelsnämnd)
Ska fastställa verksamhetens övergripande mål för kvaliteten och patientsäkerheten och kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser
som säkerställer kvaliteten.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.
Verksamhetschef HSL
Ska inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall
bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. Ska ansvara
för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. Ska ansvara för
uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården. Tillämpa vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enheternas arbetssätt. Medverka i kvalitetsuppföljning och ansvara
för egenkontroll.
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MAS
Ska upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med
verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning
och vidareutveckling av rutiner och metoder.
Kontinuerligt arbeta med risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Beskriv hur vårdskador mäts och hur beslutade åtgärder för ökad patientsäkerhet följs upp.
Beskriv struktur för uppföljning/utvärdering kopplat till mål och strategier.
Beskrivning av hur risker för vårdskador har hanterats i verksamheten

MAS/MAR har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser
som inkommit. När behov föreligger återkopplas det till enhetschefen
för uppföljning av vidtagna åtgärder.
Kvalitets och etikrådet, där representanter från alla yrkeskategorier deltar, är enhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister
inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsgruppen har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande
åtgärder.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Beskrivs hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten kopplat till
mål och strategier. T ex nya arbetssätt som haft betydelse för patientsäkerheten.
 QUSTA uppföljning
 Utbildning inom livsmedelshygien
 Pågående projekt ”Personcentrerad omvårdnad” i samarbete med
 Ersta Sköndal Högskola
 Infektionsregistrering
 Tandvårdsstöd
 Kvalitetsindikatorer
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Granskning av läkemedelshanteringen
Revidering och utarbetande av lokala rutiner för HSL
Lokal vodokgrupp
Kvalitetsuppföljningar
Samarbete med läkarorganisationerna
Samarbetsforum verksamhetschef för HSL och MAS
Möten med ansvariga chefer för vård och omsorgsboenden

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Beskriv vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts samt i
vilken omfattning och frekvens.
 Extern granskning av Apoteket avseende läkemedelshantering
 Dokumentationsgranskning i samband med QUSTA och i samband
med inkomna avvikelser
 Tillsynsbesök av Äldreförvaltningen
 Enhetschefens statistik över avvikelser och fallrapporter inklusive vidtagna åtgärder
 Kunskapstest används vid delegering
 Uppföljning av delgeringar sker en gång per år eller vid behov enligt
stadsdelens rutiner
 Narkotikakontrollerna rapporteras månadsvis till enhetschef som rapporterar till MAS enligt stadsdelens rutin för hantering av brister
 Loggkontroller i dokumentationssystemet Vodok genomförs löpande

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Beskriv vilka processer som identifierats där samverkan behövts för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada samt hur samverkan sker i den
egna verksamheten och med andra vårdgivare.
 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län
angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
 Överenskommelse mellan SLL och Stockholms stad om hälso- och
sjukvårdsansvar för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller autismspetrumtillstånd samt för personer
med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt
 Lokal rutin för vem som ska kontaktas om ordinarie sjuksköterska inte
anländer
 Lokal rutin för samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal
 Lokal rutin för läkarkontakter
 Lokal rutin för informationsöverföring vid ändrad vårdform

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
6

Beskriv hur ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser skulle
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
 Riskanalys beträffande fall, trycksår och undernäring görs vid inflyttning
till boendet och vid identifierade risker görs en handlingsplan för att förebygga risk. Riskanalyserna uppdateras vid behov dock minst en gång per år.
 Inför sommaren
- Lokal rutin finns för vad som ska göras om en ssk blir sjuk
- Lokal rutin finns för att säkerställa att boende får tillräckligt med
vätska under varma sommardagar

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser

Beskriv hur hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador
samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
Beskriv hur rapporterade risker och händelser utreds, sammanställs, analyseras
och återkopplas.



Samtliga medarbetare rapporterar medicinska händelser. Den
som upptäckter en avvikande händelse rapporterar detta på därför avsedd blankett och lämnar denna till tjänstgörande sjuksköterska som gör en första bedömning om vidare åtgärder krävs.
Sjuksköterska dokumenterar i journal, utreder händelsen och antecknar åtgärder på blanketten. Utifrån det underlag som blanketten utgör registreras avvikelsen sedan i avvikelsemodulen i
dokumentationssystemet Vodok och blir på så vis tillgänglig för
enhetschef, MAS och MAR. Enhetschef granskar och godkänner inkomna avvikelser varje månad. Avvikelseblanketten sparas i patientens journal. Enhetschefen gör varje månad en sammanställning av inkomna avvikelser. Sammanställningen gås
igenom på möten tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal
där diskussion omkring förebyggande åtgärder förs. Rapporterade avvikelser återkopplas till omvårdnadspersonal enskilt eller
i grupp vid exempelvis rapporter eller våningsmöten. Åtgärder
som kräver förändringar i arbetssätt dokumenteras och gås igenom med aktuell arbetsgrupp. Upprepade fall diskuteras på möten där sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef deltar. Åtgärder dokumenteras i journal och vid behov i den
sociala dokumentationen.

Hantering av klagomål och synpunkter
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Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Beskriv hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till verksamheterna
eller via Patientnämnden och Socialstyrelsen som har betydelse för patientsäkerheten, tas emot och utreds.
Beskriv hur inkomna klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och
återkopplas.

Till stadsdelen inkomna klagomål och synpunkter registreras och diarieförs. De skickas därefter till aktuell enhet för vidare utredning. I förekommande fall utreds händelsen direkt av handläggare placerade vid
staben inom avdelningen för äldreomsorg.
Inkomna synpunkter och klagomål besvaras snarast genom kontakt via
telefon eller e-post där vi bekräftar att klagomålet eller synpunkten inkommit och kommer att utredas. Enhetschef ansvarar för utredningen
som görs tillsammans med berörd personal och vid behov tillsammans
med MAS. Den enskilde får sedan ett skriftligt svar på klagomålet eller
synpunkten som också diarieförs.
Inkomna klagomål och synpunkter och svaren på dessa diskuteras på
våningsmöten och arbetsplatsträffar.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Beskriv hur inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs och
analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i
verksamhetens kvalitet.
Enhetschefen sammanställer månatligen inkomna avvikelser, klagomål och
synpunkter utifrån typ av avvikande händelse. En omedelbar analys av omständigheterna runt det inträffade görs alltid så att åtgärder kan vidtas då detta
är nödvändigt. Sammanställningen gås igenom vid kvalitets- och etikråd samt
vid möten tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal där diskussion omkring förebyggande åtgärder förs. Sammanställningen tas även upp med all
personal på arbetsplatsträffar.
Vid årsskifte görs en sammanfattande kvalitetsanalys där föregående års samlade granskningar, uppföljningar, avvikelser, synpunkter och klagomål sammanställs och analyseras. Vid detta tillfälle görs en mer ingående analys av
var i respektive process det avvikande inträffat. Utifrån den sammanfattande
kvalitetsanalysen görs sedan prioriteringar för kommande års kvalitetsarbete
och kompetensutveckling.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Beskriv hur patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.
Beskriv hur samverkan sker med patienter och närstående för att förebygga
vårdskador.
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Vårdplanering i samband med inflyttning och därefter uppföljande
möten en gång per år eller vid behov
Anhörigmöten
Anhörigcaféer där stadsdelens anhörigkonsulent deltagit
I samband med att en avvikelse bedömts vara så allvarlig att en Lex
Maria anmälan ska göras, informeras patient och närstående.
De ges då möjlighet att yttra sig om den inträffade händelsen.



Stadsdelens pensionärsråd

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Beskriv vilka resultat som har uppnåtts.
Strukturmått utgör förutsättningar för att nå definierade mål t ex
Stramagruppen, andel personal som utbildats och utbildningens omfattning.













Nio medarbetare har under året utbildats till undersköterskor. Ytterligare en har påbörjat utbildning med beräknat avslut under 2014.
Två medarbetare har utbildats till värdegrundsledare.
Tio medarbetare har deltagit i projekt ”Personcentrerad omvårdnad” i
samarbete med Ersta Sköndals Högskola vid sammanlagt 20 tillfällen
under året.
Fyra medarbetare deltog vid Äldreförvaltningens kunskapskonferens
om demens den 14/11, halvdag
Tjugo medarbetare har fått praktisk handledning i dokumentationsarbetet. Handledning pågår löpande sedan i december och omfattar ca
10 timmar i veckan.
Utbildning i livsmedelshantering och säker mat har hållits vid ett tillfälle under våren där 15 medarbetare deltog.
Medarbetare har fått utbildning i förflyttningsteknik.
Samtliga medarbetare har fått utbildning i hjälpmedelshantering.
En sjuksköterska deltog vid Södersjukhusets heldags utbildning i venösa bensår 2/10
En sjuksköterska deltog vid Capios internationella trycksårsdag 21/11,
halvdag
En sjuksköterska deltog vid SLL:s patientsäkerhetsdag den 13/11
En medarbetare deltog vid socialstyrelsens spridningsseminarium den
29/11, heldag

Processmått utgörs av aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade
mål t ex andel riskanalyser, andel läkemedelsavstämningar, andel korrekta
hygien- och klädrutiner, andel riskbedömningar, omfattning av implementering av SKL:s åtgärdspaket.
Andel utförda ADL status enligt Sunnås: 16
9

Andel utförda riskbedömningar enligt Downton fall index: 43
Andel utförda riskbedömningar enligt MNA: 29
Andel utförda riskbedömningar enligt Norton: 29
Andel BMI >22: 9
Andel utförda läkemedelsgenomgångar: 41
Andel fallolyckor som ej orsakat skada: 116
Andel fallolyckor som orsakat skada: 7
Andel fallolyckor som orsakat fraktur:1
Andel trycksår:3
Resultatmått speglar utfallet i form av andel patienter med vårdskador, andel
patienter med vårdrelaterade infektioner, andel patienter med trycksår.
Totalt antal rapporterade avvikelser under året är 221 st, varav 130 st avser
läkemedelshantering, 6 st avser brister i informationsöverföring, 4 st avser
brister i följsamhet till ordination från paramedicinare, 2 st avser brister omvårdnad vid livets slut, 2 st avser bristande följsamhet till basala hygienrutiner, 2 st avser brister i kontakt med jourläkare, 2 st avser bristande följsamhet
till sekretess och säkerhet, 1 st avser bristande hantering av PEG sond, 1 st
avser bristande blåsträning och 1 st avser bristande hantering av KAD, 1 st
avser bristande följsamhet till rutin för hantering av stickande och skärande
och 1 st avser brister i följsamhet till nutritionsrutin. Resterande avvikelser,
68st, avser omsorg som faller inom ramen för SoL. Fallregistreringarna uppgår till 124 st.

Infektionsstatistiken som förts under året visar följande antibiotikabehandlade
infektioner:
Lunginflammation:8
Urinvägsinfektion hos vårdtagare med KAD:1
Urinvägsinfektion hos vårdtagare utan KAD:8
Sårinfektion:39
Annan hud/mjukdelsinfektion:1
Clostridium difficile/diarré:0
Annan infektion:1
Influensa:0
Virusorsakad gastroenterit.0
Måluppfyllelse dvs. resultat kopplat till egna mål och strategier.
Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för
fall har en aktuell handlingsplan: 25
Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för
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trycksår har en aktuell handlingsplan:25
Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för
undernäring har en aktuell handlingsplan:13
Andel äldre som erbjudits individuell inkontinensutredning: 24
Andel äldre som fått ett individuellt utprovat inkontinensskydd:24

Övergripande mål och strategier för
kommande år





Ledningssystem för kvalitet
Rapportering med hjälp av SBAR
Registrering i Senior Alert och Palliativa registret
Nationella värdegrunden

______________________
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Under 2013 har enheten fortsatt att arbeta med att förankra rutinerna kring
avvikelsehanteringen som ett verktyg för kvalitetssäkring. I kvalitetsgrupp och
ledningsgrupp har alla avvikelser diskuterats och analyserats. Riskanalyser har
mynnat ut i nya arbetssätt och rutiner för att komma till rätta med upprepade
avvikelser som till exempel fall eller konsekvenser av demenssjukdom.
På våningsplanet där avvikelsen inträffat har åtgärder på individnivå tagits
fram för att minimera riskerna för upprepning. Flera kartläggningar har gjorts
på enskilda boende då demensproblematik lett till icke önskvärda följder.
En omstrukturering har gjorts på enheten som inneburit att ett våningsplan
gjorts om från permanent boende till växelvård/avlastning. Omstruktureringen
innebar att personal flyttades om och bytte våning och nya rutiner implementerades.
Enheten har tagit emot nya medarbetare från annan enhet, en del av dem med
vana av arbete på kortisboende. Bland den nya personalen finns en biträdande
enhetschef som haft som huvudsaklig uppgift att arbetsleda och stötta personalen på den ”nya” enheten. All personal på växelvården har fått tre dagars utbildning inom områden som demens, anhörigstöd och värdegrund.
Omstruktureringen har påverkat hela verksamheten på olika sätt. Nya arbetsgrupper har bildats och det har ibland tagit tid att få till ett fungerande samarbete.
Dokumentation och lokala rutiner har granskats av MAS och MAR där kvalitetsverktyget Qusta använts. MAS och MAR har deltagit vid några tillfällen då
ledningsgruppen samlats för att ge sjuksköterskor och paramedicinare råd och
stöd.
Apoteket har genomfört läkemedelsgranskning. En revisor har granskat hanteringen av privata medel.
För att stärka dialogen mellan enhetens personal och anhöriga och närstående
har två anhörigmöten hållits.
Inkomna synpunkter och klagomål åtgärdas så fort som möjligt. MAS konsulteras alltid om ärendet avser hälso- och sjukvård. Alla synpunkter och klagomål diarieförs.
Registreringen i de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa
registret som görs av sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast har gått
trögt. Antalet registreringar har dock ökat något snabbare än tidigare efter det
att extra tid avsattes för detta.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Stadsdelens och enhetens hälso-och sjukvårdsmål:
 Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska erbjudas vårdplanering inom 14 dagar
 Alla personer som flyttar in i vård- och omsorgsboende eller servicehus ska erbjudas riskbedömning avseende fall, trycksår och undernäring inom 14 dagar
 Enhetens samtliga sjuksköterskor ska ha förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel
 Samtliga brukare som uppvisar inkontinensproblem ska erbjudas en
inkontinensutredning
 Brukare som har behov av inkontinenshjälpmedel ska få dessa individuellt utprovade
 Narkotikaförbrukningen ska kontrolleras en gång / månad
 Den äldre är självständig utifrån sina förmågor:
Andelen äldre som har en aktuell vårdplan avseende risk för fall,
trycksår och/eller undernäring ska öka till minst 80%.
 De äldre som bor på Nytorgsgården eller vistas på Pensionat Nytorget
är trygga:
Kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i form av grundutbildning och andra utbildningar sker kontinuerligt för att stärka kompetensen och förbättra teamarbetet.
Genomföra utbildning för legitimerad personal.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare (Södermalms stadsdelsnämnd)
Ska fastställa verksamhetens övergripande mål för kvaliteten och patientsäkerheten och kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser
som säkerställer kvaliteten.
Ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.
Verksamhetschef HSL, tillika enhetschef
Ska inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten.
Ska ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
Ska ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan
vidtas för att förbättra vården. Medverka i kvalitetsuppföljning och ansvara för
egenkontroll.
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MAS
Ska upprätthålla och utveckla kvalitet och säkerhet inom ramen för ledningssystemet. Planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med
verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i
det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning
och vidareutveckling av rutiner och metoder.
Kontinuerligt arbeta med risk- och avvikelsehantering och uppföljning av mål
och resultat.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

Hantering av avvikelser är en del av introduktionen för omvårdnadspersonal och det ingår även då sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut delegerar arbetsuppgifter. Ansvarig HSL-personal utreder händelen och rapporterar i dokumentationssystemet Vodok, där sedan enhetschef kompletterar avvikelsen. MAS/MAR når därefter avvikelsen via
dokumentationssystemet. Avvikelserna gås igenom och åtgärder för att
avikelsen inte ska upprepas tas fram i enhetens kvalitetsgrupp och även
på våningsplanet där avvikelsen inträffat.
Vårdskador bedöms utifrån avvikelser, bedömningen görs i samråd med
MAS.
MAS/MAR har genomfört systematisk uppföljning av de avvikelser
som inkommit. När behov föreligger återkopplas det till enhetschefen
för uppföljning av vidtagna åtgärder.
Kvalitetsgruppen, där representanter från alla yrkeskategorier deltar, är
enhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsgruppen har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder.
.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2















QUSTA uppföljningar
Utbildning inom vårdhygien för vårdbiträden och undersköterskor i
samban med delegering
Infektionsregistreringar
Tandvårdsstöd
Kvalitetsindikatorer
Granskning av läkemedelshanteringen
Revidering och utarbetande av lokala rutiner för HSL
Lokal Vodokgrupp
Kvalitetsgrupp
Samarbete med läkarorganisationerna
Samarbetsforum verksamhetschef för HSL och MAS
Möten med ansvariga chefer för vård och omsorgsboenden
Grundutbildning för tre medarbetare
Utbildning till undersköterska för fyra medarbetare

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Egenkontrollen kan innefatta:
 Apotekets externa granskning av läkemedelshanteringen
 kontroll av signeringslistor avseende givna läkemedel
 QUSTA-granskning av MAS och MAR
 brukarundersökningar,
 dokumentationsgranskning av MAS och MAR
 kunskapstest vid delegering
 uppföljning av delegering minst en gång per år
 narkotikakontroll en gång per månad
 genomgång och analys av avvikelser och klagomål i kvalitetsgrupp
 loggkontroller i Vodok
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
 Överenskommelse mellan boendet och läkarorganisationerna
 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
 Överenskommelse mellan SLL och Sthlm´s stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd samt för personer med förvärvad
hjärnskada eller annan kognitiv svikt
 Lokal rutin för vem som ska kontaktas om ordinarie sjuksköterska inte anländer
 Lokal rutin för samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal
 Lokal rutin för dokumentation och informationsöverföring
 Lokal rutin för läkarkontakter
 Lokal rutin för tillfälligt anställd personal
 Lokal rutin för informationsöverföring vid ändrad vårdform

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
 Riskanalys avseende fall, trycksår och undernäring ska göras inom 14
dagar efter inflyttning till boendet, därefter en gång per år eller vid
behov
 Inför sommaren
Rutin finns för vad som ska göras om en sjuksköterska blir sjuk
Rutin finns för att säkerställa att boende får tillräckligt med vätska
under varma sommardagar
 Uppdatering av kunskaper omkring virusorsakade gastro enterit. Extra
kontroll att desinfektions medel och övrigt material finns i tillräcklig
mängd.
 Uppföljning av självskattning av följsamhet till basala hygienregler
två gånger per år
 Systematiskt arbete avseende avvikelser och fallrapporter
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Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser





Samtliga medarbetare rapporterar medicinska avvikelser. Den som
upptäckt en avvikande händelse rapporterar detta på därför avsedd
blankett till tjänstgörande sjuksköterska som gör en första bedömning
om vidare åtgärder krävs. Sjuksköterska dokumenterar i journal, utreder händelsen och antecknar åtgärder på blanketten. Utifrån det underlag som blanketten utgör registreras avvikelsen sedan i avvikelsemodulen i dokumentationssystemet Vodok och blir på så vis tillgänglig för enhetschef, MAS och MAR. Enhetschef granskar och godkänner inkomna avvikelser varje månad. Avvikelseblanketten sparas i patientens journal. Alla fall hos demenshandikappade rapporteras till läkare. Alla avvikelser och fall gås igenom på möten tillsammans med
hälso- och sjukvårdspersonal där diskussion omkring förebyggande
åtgärder förs. Rapporterade avvikelser återkopplas till omvårdnadspersonal enskilt eller i grupp, exempelvis vid veckomöten eller rapporter. Åtgärder som kräver förändringar i arbetssätt dokumenteras
och gås igenom med aktuell arbetsgrupp. Upprepade fall diskuteras på
möten där sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef
deltar. Åtgärder dokumenteras i journal och vid behov i SoL dokumentation.
Enhetens kvalitetsgrupp går igenom avvikelser.

Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6

Alla synpunkter och klagomål som inkommer till enheten sammanställs
av enhetschef och den som klagat får omgående återkoppling att synpunkten/klagomålet kommit in. Klagomålen diskuteras och analyseras i
kvalitetsgruppen. Inte sällan leder synpunkten/klagomålet till ett antal
möten med den enskilde för att på bästa sätt tillmötesgå önskemålen. I
en del fall kontaktas MAS eller MAR. Skriftligt svar skickas alltid ut.
Alla inkomna synpunkter och klagomål skickas till stadsdelsförvaltningen för diarieföring. Även svaren med åtgärder diarieförs.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Enhetschef samlar alla inkomna synpunkter och klagomål i en pärm. Dessa
diskuteras i kvalitetsgrupp, ledningsgrupp och vid våningsmöte och APT. Oftast kan åtgärder vidtas omgående för att komma tillrätta med problemet, i en
del fall krävs längre och mer omfattande utredning. Större sammanfattande
analyser görs vid tertialrapporter två gånger per år och vid upprättandet av
verksamhetsberättelsen. De sammanfattande analyserna görs för att se eventuella trender till exempel ökade antal fall eller infektioner.
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Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
 Vårdplanering i samband med inflytt och därefter en gång per år och
vid behov
 Anhörigmöten två gånger per år
 I samband med att en avvikelse bedömts vara så allvarlig att en Lex
Maria anmälan ska göras, informeras patient och närstående. De ges
då möjlighet att yttra sig om den inträffade händelsen.
 Stadsdelens pensionärsråd

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
Under det gångna året har flera medarbetare gått utbildning. Två omvårdnadspersonal var klara undersköterskor i juni och ytterligare två i december. I december var en annan medarbetare klar med sin grundutbildning och har antagits till undersköterskeutbildning i januari. Två medarbetare har studerat
svenska som andra språk, varav en antagits till grundutbildningen i januari.
Den andra medarbetaren kommer att studera på SFI under våren. En sjuksköterska har under hösten gått en kortare utbildning inom området demens.
Processmått
Extern granskning av läkemedelshantering genomförd av Apotektet.
Resultatmått
 Totalt antal avvikelser
 Infektionsstatistiken har förts under året avseende antibiotikabehandlande infektioner så som:
- Lunginflammation
- Urinvägsinfektion hos vårdtagare med KAD
- Urinvägsinfektion hos vårdtagare utan KAD
- Sårinfektion
- Annan hud/mjukdelsinfektion
- Clostridium difficile/diarre
- Annan infektion
- Influensa
- Virusorsakad gastroenterit
 Statistik över andel patienter med trycksår finns också
Sammantaget speglar utfallet i form av andel patienter med vårdskador, andel patienter med vårdrelaterade infektioner, andel patienter
med trycksår.
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Måluppfyllelse



Ökat antal registreringar i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret
Höjd kompetens bland omvårdnadspersonalen då fler genomgått undersköterskeutbildning

Övergripande mål och strategier för
kommande år
All HSL-personal kommer att gå utbildning inför införandet av nytt dokumentationssystem som kommer att ersätta nuvarande Vodok.
Apo-dos kommer successivt att införas under året.
Under 2014 kommer mycket arbete att läggas på registreringar i Senior Alert
och Palliativa registret så att dessa kan användas i kvalitetsarbetet.
Öka andelen inkontinentsutredningar.
Utbildningsinsatser för all personal inom områden som demens och värdegrund kommer att göras under året.
________________________

10

