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Idén med verksamheten inom Stockholms Sjukhem har varit i stort densamma under över 140 år.
Den inställning som fanns redan 1867 – att förena professionalism med ett mänskligt engagemang –
lever kvar och är mer aktuell än någonsin. Men vården har också förändrats och förbättrats. I det
moderna Stockholms Sjukhem pågår ett ständigt arbete för att fortsätta utveckla vården för långvarigt
eller obotligt sjuka där vi särskilt beaktar behovet av en hemlik miljö. Mötet mellan människor
är kärnan i vår verksamhet. Ett möte som präglas av omtanke, respekt och kunskap.

Kvalitet som gör skillnad
är en vinst för alla
För fem år sedan började vi att bygga ett nytt sätt att
redovisa resultat och kvalitet. Vi har fortsatt det arbetet
och presenterar i årets ”Kvalitetsredovisning och verk
samhetsberättelse 2013” fler resultat, analyser och
exempel på förbättringsarbeten.
Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsberättelse ingår
som en del av kvalitetsredovisningen, se sidorna 12–15.
Inom varje verksamhetsområde redovisas utförliga resul
tat och analyser av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Fokus på kvalitet ger resultat
Inom Stockholms Sjukhem utvärderar vi kvalitet och
nöjdhet på olika sätt. Vi deltar i våra beställares brukar
undersökningar och patientenkäter, men gör även regelbundet egna patient-, boende- och närståendeenkäter.
Att mäta hur våra patienter och boende upplever kvali
teten på den vård och omsorg vi erbjuder är ett sätt för
oss att följa upp vårt långsiktiga mål att vara toppranka
de av våra intressenter. Vi mäter även kvalitet genom att
följa att vi uppfyller kvalitetsparametrar i våra vårdavtal
samt genom att följa efterfrågan på våra vårdtjänster
genom att mäta hur väl vi uppfyller beställd vårdvolym.
Under 2013 har vi fått nya och förlängda vårdavtal
inom flera verksamhetsområden. Vi har fått förlängt
avtal för neurologisk och kirurgisk rehabilitering samt
vunnit upphandling om ryggmärgskaderehabilitering
med Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har startat
de nya vårdvalsuppdragen för specialiserad palliativ
slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
samt erhålligt ytterligare en auktorisation för primär
vårdsrehabilitering, vid Rehabcentrum Kungsholmen.
På Brommageriatriken har det nya avtalet med
arbetssätt enligt vårt anbud startat i juni och innefattar
den geriatriska vården inklusive demensutredningar.

Kundval inom vård- och omsorgsboende har bekräf
tat intresset för ett val av boende hos oss. Vi får goda
resultat i enkäter och öppna jämförelser för vård- och
omsorgsboende. Generellt ser vi att boende och närstå
ende upplever ett mycket gott bemötande och känner
sig trygga med den vård och omsorg som ges och vi har
förbättrat våra resultat i Stockholms stads brukarenkät.
Även vår husläkarmottagning har nöjda patienter
vilket redovisas i öppna jämförelser baserade på den
nationella patientenkäten inom primärvården, 97 pro
cent av patienterna är nöjda med bemötandet.
Patienterna inom neurologisk och kirurgisk rehabili
tering är också mycket nöjda med sin rehabilitering.
Verksamheten vid Träningscenter M.E.R.A, arbets
terapi och sjukgymnastik för vuxna med medfödda
eller tidigt förvärvade rörelsehinder, är efterfrågad
och enkäter visar att deltagarna är mycket nöjda/
nöjda med vårdtjänsten.
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I vår egen enkät inom ASIH Bromma, ASIH Inner
staden samt i den specialiserade palliativa slutenvården
visar resultaten att patienter och närstående är mycket
nöjda med vården.

Händelserikt år
Stockholms Sjukhem är kvalitetscertifierade sedan 2011
och miljöcertifierade sedan 2009. Kvalitet har alltid varit
fokus och att kvalitetscertifiera verksamheten enligt ISO
9001 var ett led i arbetet med kvalitet och patientsäker
het. Certifieringen är en bekräftelse på den kvalitet vi
erbjuder och vårt sätt att arbeta systematiskt med att
förbättra och utveckla verksamheten.
I början av 2014 genomfördes en re-certifiering
av kvalitet och miljö enligt ISO 9001 respektive 14001.
Resultatet av revisionen blev två mindre avvikelser
som åtgärdas.
Vi följer även upp vårt ledningssystem med årliga
interna revisioner samt med stöd av vår medicinska
revisor, som utses av stiftelsens principaler. Kunskap
om processarbete och ledningssystem är en viktig del
i vår utbildningsplan liksom vid introduktion för nyan
ställda.
Patientsäkerhetskulturmätningen 2012 resulterade
i handlingsplaner som har genomförts under året.
Vi har bland annat arbetat vidare med riskbedömningar,
händelseanalyser och med att öka våra avvikelseregist
reringar. Vi vill identifiera riskhändelser innan de ger
upphov till vårdskada. Sammantaget utgör detta viktiga
byggstenar i det ledningssystem som ska vara ett effektivt
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vårdstöd och säkerställa kvaliteten och patientsäkerhet
i vår verksamhet. Den patientsäkerhetskulturmätning
som genomfördes hösten 2012 visar ett förbättrat resul
tat i alla delar. Särskilt viktigt är att vi har förstärkt
stödet till patienter och medarbetare vid inträffad
negativ händelse i vården.
Vi arbetar vidare med strategisk kompetensutveckling
och har, tillsammans med chefer och medarbetare, infört
kompetensmodeller per yrkeskategori. Vår kvalitetsredo
visning innehåller även i år ett avsnitt där vi presenterar
vårt arbete inom forskning, utbildning och utveckling
tillsammans med resultatet av vårt strategiska arbete
med kompetensutveckling och övriga HR-frågor.

”

Att mäta hur våra patienter och boende
upplever kvaliteten på den vård och omsorg
vi erbjuder är ett sätt för oss att följa upp
vårt långsiktiga mål att vara topprankade
av våra intressenter.

Införande av vårdval i den palliativa vården har inne
burit nya arbetssätt med processrevidering och fram
tagande av nya processer. Starten av vårdval har också
inneburit ett intensifierat och kreativt nätverksarbete
med remittenter i vårdkedjan och information till pa
tienterna. Vi har många patienter som väljer vård hos
oss vilket är glädjande. En utmaning är att upprätthålla
god tillgänglighet och resurssätta för den stora efter
frågan.

Brommageriatriken har under året förberett och infört
nya arbetssätt baserat på vårt anbud. Där har vår nya
funktion patientvägledare blivit efterfrågad och uppskat
tad. Patientvägledaren är en viktig del i arbetet med att
erbjuda en god och säker vård även efter utskrivning.
Rehabcentrum Bromma har under året utökat
verksamheten inom primärvårdsrehabilitering med
ytterligare ett neuroteam samt har ansökt om och blivit
godkända för tilläggsuppdraget kiropraktor.
Rehabcentrum på Kungsholmen har ansökt om
auktorisation och blivit godkända som vårdgivare i vård
valet för primärvårdsrehabilitering. Verksamheten, som
omfattar basuppdraget med mottagning och hemrehab
samt tilläggsuppdragen neuroteam och bassängträning,
startade under hösten 2013.
Husläkarmottagningen har fortsatt arbetet enligt
fastställd tillväxtplan och ser en positiv listningstrend.
Ökad marknadsföring med regelbunden annonsering
samt arrangemang av en uppskattad och välbesökt öp
pen föreläsning om 5:2-metoden, är två av de aktiviteter
som har genomförts under året.
I oktober 2013 invigdes Akademiskt Centrum för
Äldretandvård (ACT). Centret ligger vid Stockholms
Sjukhem på Kungsholmen och ska bedriva forskning,
utbildning och tandvård, med cirka 5 000 patientbesök
per år. ACT är ett samarbete mellan Stockholms läns
landsting, Folktandvården i Stockholms län, Stockholms
Sjukhem och Institutionen för odontologi vid Karolinska
Institutet som också har huvudmannaskapet.

IT-enheten har varit engagerad i flera stora projekt
under 2013, varav ett flertal har genomförts i samband
med inflyttningen i den nya byggnaden. Ett helt nytt
IT-baserat kallelsesystem har installerats, ny telefonväxel
med IP-telefoni har införts och flytt av serverrum har
genomförts. Utöver detta har IT-enheten slutfört ett pro
jekt för ändamålsenlig rapportering av produktionsdata
samt startat arbetet med att stärka ledningssystemet
för IT-säkerhet.

Nytt hus och nya satsningar
Stiftelsens stora projekt med att bygga en ny fastighet
för ett hemlikt vård- och omsorgsboende i enlighet med
dagens krav har engagerat många medarbetare och
inflyttningen för de boende kunde påbörjas enligt plan
under våren 2013. Den nya fastigheten är modern med
en ljus och inbjudande miljö.
Den 16 maj invigdes nya Magnus Huss aula med ett
forskningsseminarium. Vid seminariet medverkade fors
kare knutna till Stockholms Sjukhem. Magnus Huss aula
och konferenscenter skapar nya möjligheter för Stock
holms Sjukhems satsningar inom forskning, utbildning
och utveckling.
Under våren invigdes även det nya biblioteket på
Stockholm Sjukhem. Biblioteket, som är placerat i den
ombyggda huvudentrén, är en viktig del av vår service
till boende och patienter. Stockholms stadsbibliotek
driver biblioteket på uppdrag av Stockholms Sjukhem
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och planeringen inför starten har genomförts i ett
gemensamt projekt med deltagare från Stockholms
stadsbibliotek och Stockholms Sjukhem.
Den 18 september invigde H.M. Drottningen Stock
holms Sjukhems nya vård- och omsorgsboende. Drott
ningen inledde sitt besök med en rundvandring i det nya
boendet. Under visningen fick Drottningen möjlighet att
hälsa på och samtala med boende och närstående, vilket
var mycket uppskattat. Invigningsceremonin förrätta
des i det nybyggda Orangeriet där H.M. Drottningen,
tillsammans med styrelseordförande Sven Unger, sjuk
husdirektör Elisabet Wennlund samt verksamhetschef
Lise-Lotte Henretta, planterade ett apelsinträd.
Stockholms Sjukhem fortsätter att rusta för framtiden.
Under 2014 renoveras våra äldsta vårdbyggnader, vilket
innebär att vi kan erbjuda ytterligare drygt 42 vårdplat
ser i våra fastigheter på Kungsholmen från januari 2015.
Detta ger oss möjlighet att erbjuda fler slutenvårdsplat
ser för sjukvård med kompetent personal till Stockholms
läns befolkning i en tid med stor vårdplatsbrist. Våra
utmaningar inför 2014-2015 är att få förtroende från
våra beställare att utföra mer vård till bästa kvalitet!

Vårt sätt att arbeta
För att säkerställa vårdens kvalitet med rätt insatser
och kompetens fortsätter vi arbetet med våra processer.
Vi reviderar vårdprocesser, riskbedömer nya metoder/
arbetssätt, säkerställer lagkrav, vårdprogram och tydlig
gör kompetenskrav. Allt i syfte att undvika dubbelarbete
i de tvärprofessionella teamen och att intensifiera vårt
arbete med ständiga förbättringar. Vi analyserar vad
vi ska göra, hur vi ska utföra arbetet, beslutar om kvali
tetsmål och inför förbättringar baserat på våra resultat
och de krav som ställs på vården. Ett värdefullt stöd i
arbetet är vår FoUU-enhet som bedriver forskning samt
stödjer kvalitetsutveckling och införandet av ny kunskap
i processerna.
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda
medarbetarna en stimulerande och utvecklande miljö.
Stockholms Sjukhems satsningar på strategisk kom
petensutveckling forsätter under 2014 och det är en
medveten investering för framtiden – engagerade och
professionella medarbetare är vår viktigaste tillgång för
att erbjuda en god och säker vård och omsorg.
Under 2014 ser vi fram emot att fortsätta arbetet med
ständiga förbättringar som resulterar i den bästa vården
för våra patienter och boende. Våra grundläggande
värderingar omtanke, respekt och kunskap får aldrig
bli tomma ord – vi kan visa vår kvalitet och vi kan vara
stolta över våra resultat!
Elisabet Wennlund
sjukhusdirektör
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Stiftelsen Stockholms Sjukhems inriktning har sedan starten 1867 varit att erbjuda vård och omsorg till
långvarigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik miljö. Vi driver idag högkvalitativ vård inom
fem områden: geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt vård- och omsorgsboende.

Vård och omsorg till långvarigt
eller obotligt sjuka
Stiftelsen Stockholms Sjukhems inriktning har sedan
starten 1867 varit att erbjuda vård och omsorg till lång
varigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik
miljö. Vi driver idag högkvalitativ vård inom fem om
råden: geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkar
mottagning samt vård- och omsorgsboende.
På Kungsholmen driver Stockholms Sjukhem palliativ
vård, rehabilitering, husläkarmottagning, medicinsk fot
sjukvård, träningscenter för rörelsehindrade samt vårdoch omsorgsboende. Vi har 72 vårdplatser fördelade
på tre slutenvårdsavdelningar samt 99 platser i vårdoch omsorgsboende.
Brommageriatriken är ett geriatriskt sjukhus för
befolkningen i västra Stockholm och på Mälaröarna.
Sjukhuset har 134 vårdplatser fördelade på fem sluten
vårdsavdelningar. Vid Brommageriatriken finns även
minnesmottagning, primärvårdsrehabilitering och
neuroteam.

Vårdavtal 2013
Vi har vårdavtal med Stockholms stad, Stockholms
läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset.
Vi erbjuder också vård på enskilt vårdavtal. Avtalen
speglar verksamhetens kompetensområden.
G eriatrik

Stockholms läns landsting
• Geriatrisk slutenvård, minnesmottagning samt
rehabilitering på Brommageriatriken.
Palliativ vår d

Stockholms läns landsting
• Avtal för specialiserad palliativ slutenvård och avance
rad sjukvård i hemmet (ASIH). Från och med januari
2013 infördes vårdval för palliativ vård, Stockholms
Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna.
8
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R ehab ilitering

Karolinska Universitetssjukhuset
• Rehabilitering i sluten vård av patienter
med ryggmärgsskador.
Stockholms läns landsting
• Avtal för sjukgymnastik och arbetsterapi för vuxna
personer med medfödda eller tidigt förvärvade
rörelsehinder.
• Avtal för specialiserad och profilerad rehabilitering
för patienter efter vård på akutsjukhus.
• Primärvårdsrehabilitering. Auktorisationen gäller
till och med 2015-12-31 och kan därefter förlängas
tills vidare.
• Planerad rehabilitering inom området neurologi
i sluten vård och dagvård. Auktorisationen gäller
tills vidare.
Vår d- o c h o m s o rg s b o en d e

Stockholms stad
• Särskilt boende för personer över 65 år.
• Boende för yngre med demens.
• Boende för yngre med förvärvad hjärnskada.
P rimärvår d

Stockholms läns landsting
• Husläkarmottagning. Auktorisationen
gäller tills vidare.
• Medicinsk fotsjukvård. Auktorisationen
gäller tills vidare.
• Läkartjänster i särskilda boenden.
Auktorisationen gäller tills vidare.
E n s kil da avtal

• Enskilda avtal om sluten vård med kommuner
eller landsting.

Vå r dvo ly m 2 0 1 3
Avtal

Antal
2013

Antal
2012

Husläkarmottagningen (listade)

2 512

3 084

Fotsjukvård (besök)

1 082

1 180

456

685

15 244

2 695

75

76

Vårddygn Vårddygn
2013
2012

Vård- och omsorgsboende

31 164

28 501

Specialiserad palliativ sluten vård SLL

10 018

9 774

ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet SLL

50 900

37 490

Profilerad rehabilitering, SLL

4 807

4 687

Primärvårdsrehabilitering

Specialiserad rehabilitering, SLL

6 129

5 771

Planerad rehabilitering, dagvård

Planerad rehabilitering, SLL

419

460

Träningscenter M.E.R.A., SLL:

Ryggmärgsskador

618

447

Intensivbehandlingsveckor

914

856

Individuella uppföljningsbesök

355

404

6 814

6 311

Geriatrisk vård, SLL

45 099

45 631

Läkartjänster i särskilt boende

Gruppbehandlingar
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Vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet på ett systematiskt sätt i enlighet med patientsäkerhetslagen
och kraven på ledningssystem. Kvalitet är graden till vilken verksamheten uppfyller ställda krav.
Vi har många och detaljerade krav från våra uppdragsgivare men vi ställer också ytterligare,
höga krav på oss själva. Några krav är enkla att mäta medan andra är mer komplicerade.

God och säker vård
Stockholms Sjukhem arbetar med kvalitet och patient
säkerhet på ett systematiskt sätt i enlighet med patient
säkerhetslagen och kraven på ledningssystem. Kvalitet
är graden till vilken verksamheten uppfyller ställda krav.
Det finns många och detaljerade krav från våra upp
dragsgivare men vi ställer också ytterligare, höga krav
på oss själva. Några krav är enkla att mäta medan andra
är mer komplicerade.
Vår vård är baserad på kunskap och lång erfarenhet
inom alla våra verksamhetsområden. Omtanke, respekt
och kunskap är grundläggande värderingar. Ett gott
bemötande samt patientens och den boendes delaktighet
är viktigt för det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet.
Vi utgår i varje möte från den enskilda personens indi
viduella behov – hans eller hennes fysiska, psykiska och
sociala såväl som existentiella behov. Vår grundsyn är
tanken om alla människors lika värde.

Mål och strategier
Stockholms Sjukhems mål som idéburen, icke vinst
syftande organisation är:
• Att vara topprankade av våra intressenter genom
att ha bästa kvalitet
• Att ha en stark gemensam kunskaps- och värdekultur
(omtanke, respekt och kunskap)
Vi s i o n o c h mål

Visionen för Stockholms Sjukhems patientsäkerhets
arbete är att inga vårdskador ska inträffa.
Mål för kvalitet och patientsäkerhet inom Stockholms
Sjukhem är:

God och säker vård där antal vårdskador minskar som
resultat av patientsäkerhetsarbete och där verksam
heterna uppfyller uppsatta mål 2013 inom områdena:
• Fall
• Trycksår
• Nutrition
• Vårdrelaterade infektioner (VRI)
• Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
• Följsamhet till Kloka Listan
• Regelbundna läkemedelsgenomgångar (SÄBO)
Resultaten för dessa områden analyseras och
kommenteras under respektive verksamhetsområde.
Strategier

Processorienterat arbetssätt
• Vi har alltid fokus på ett gott bemötande och
ett bra vårdresultat för boende och patient
• Vi gör rätt från början
• Vi arbetar med ständiga förbättringar
• Vi arbetar systematiskt med att föra in ny kunskap
Delaktiga me dar b etare

• Engagerat ledarskap och medarbetarskap
• Samsyn på ledning och styrning
• Kompetensutveckling – vi lär av varandra,
av omvärlden och vi tänker nytt
• Engagemang i nätverk inom våra
verksamhetsområden
Patients äkerhet – en trygghet f ö r alla

Under 2013 genomfördes ett dokumentationsprojekt
för ökad patientsäkerhet och minskad tidsåtgång vid
dokumentation. Målet var en effektivare dokumentation
genom minskad dubbeldokumentation, ökad sökbarhet
genom effektivare sökordsanvändning samt mer till
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gänglig information genom väl strukturerade mallar
och översikt i journalsystemet.
Vid införandet genomfördes utbildning av alla med
arbetare och filmer för e-learning via intranätet skapa
des för ett antal centrala moment i dokumentationen.
•
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Översikter
Skrivregler
Gemensam anamnes
Aktivitetsplaner
Att göra-listan
Läkarnas epikris

Processarbetet fortsätter
Stockholms Sjukhem har arbetat processorienterat
sedan 2008. Under de senaste åren har processarbetet
utvecklats och successivt kopplats allt tydligare till led
ning och utveckling av verksamheten samt till lednings
systemet för kvalitet och patientsäkerhet – ”Vårt sätt att
arbeta”. Stockholms Sjukhem är sedan 2011 kvalitets
certifierade enligt ISO 9001.
Under året har processerna förbättrats ytterligare
genom arbetet med systematisk uppföljning och revide
ring. Grad av processmognad följs med processindex och
mål för fortsatt förbättring sätts upp. Förbättringsförslag
och ny kunskap förs in kontinuerligt genom att proces
serna alltid kopplas till senaste gällande vårdprogram,
riktlinjer och lagkrav. Aktiviteter som främjar patientens
delaktighet har tydliggjorts i vårdprocesserna.
Samtliga medarbetare utbildas i processarbete i form
av en basutbildning. Utbildningen erbjuds regelbundet
till nya medarbetare.

Patientsäkerhetsberättelse
Avvikelser
Stockholms Sjukhem arbetar i enlighet med patient
säkerhetslagen för att förbättra verksamhetens processer
och deras följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den
1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för
hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
2012 genomfördes en omorganisation inom sjukvår
den på Kungsholmen, då Rehabcentrum och Palliativt
Centrum delades upp i två separata verksamhetsområ
den. Under 2012 infördes även nya IT-stöd för avvikel
sehantering inom sjukvårdsverksamheterna samt inom
vård- och omsorgsboendet. Jämförelser bakåt i tiden
blir därmed osäkra. Inom sjukvård infördes avvikelse
systemet HändelseVis och inom äldreomsorgen infördes
avvikelseregistrering i journalsystemet SafeDoc, vilket
ger möjlighet att dokumentera avvikelser inom båda
lagrummen (SoL och HSL).
Vår bedömning är att avvikelseregistreringarna
har ökat efter införandet av ärendehanteringssystemet
HändelseVis och dokumentationssystemet SafeDoc samt
att återföringen till rapportören har förbättrats, vilket
också var målsättningen med införandet.
Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en natur
lig del av vårt sätt att arbeta framför allt när det gäller
förmågan att se risker, rapportera och ställa till rätta
saker som gått fel i verksamheten. Kunskap utgående
från riskbedömningar och händelseanalyser av avvikel
serapporter ger nytt gemensamt lärande för att undvika
vårdskador och öka patientsäkerheten. Avvikelserna
analyseras och kommenteras utförligare under respek
tive verksamhetsområde. Att antalet registreringar av
avvikelser, klagomål och förbättringsförslag ökat är
positivt för det fortsatta förbättringsarbetet.

Klagomål och synpunkter
Att ta emot klagomål och synpunkter på verksamheten,
positiva och negativa, är ett av våra förbättringsinstru
ment. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det
systematiska förbättringsarbetet är att skapa ett klimat
som gör att patienter, boende, närstående och medarbe
tare ser varje synpunkt som en utgångspunkt för för
bättringar. Synpunkter omhändertas hela tiden i vården
men möjligheten till systematisk förbättring kommer när
vi kan tydliggöra synpunkter, klagomål och förbättrings
förslag på ett sätt som gör att vi kan urskilja mönster och
trender. Under de senaste åren har betydelsen av detta
blivit tydligare, registreringen har ökat och vi har arbetat
mer aktivt med att inhämta och dokumentera synpunk
ter från patienter, boende och närstående.
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Patientsäkerhetskultur och
patientsäkerhetslag
patienten vid negativ händelse, samt mål för uppfyllande
av patientsäkerhetslagen. Övergripande ambition var en
allmänt ökad medvetenhet om patientsäkerhetsarbetet.
Resultaten 2012 visar en förstärkt patientsäkerhetskul
tur inom flera områden och att stödet till patienten, och
även till personalen, vid en negativ händelse förbättrats.
Närmaste chefs engagemang i patientsäkerhetsfrågor
är oförändrat högt och det är en markant förbättring av
högsta ledningens stöd för patientsäkerhetsarbetet vilket
är helt avgörande för att utveckla en stark patientsäker
hetskultur.

Stockholms Sjukhem genomför en mätning av patient
säkerhetskulturen vart annat år. Undersökningen
genomförs av Indikator med hjälp av en validerad
metod som medger jämförelser mellan enheter och
omvärlden. Den första patientsäkerhetskulturmätningen
gjordes hösten 2010 och en andra mätning genomfördes
under 2012.
Utifrån enkätresultatet 2010 och patientsäkerhetsla
gen upprättades och genomfördes handlingsplaner på
koncern- och verksamhetsnivå. Koncernens handlings
plan innehöll mål för patientsäkerhetskulturen, exempel
vis förbättrad information och förbättrat stöd till

R e s u ltat I P R OC E N T, m ätning av patients ä kerhets k u ltu r
Blått fält är Stockholms Sjukhems resultat 2010, röd linje är resultatet 2012.
Benägenhet att
rapportera händelser
100

Information och stöd till personal
vid negativ händelse

80
69

Information och stöd till patient
vid negativ händelse

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet
63

Självskattad patientsäkerhetsnivå

68

60

67

65
Överlämningar och
överföringar av
patienter och information
Samarbete mellan
vårdenheterna

40
63

0

63

Högsta ledningens stöd till
patientsäkerhetsarbete

71

20

65

67

Min närmaste chefs agerande
kring patientsäkerhet

Lärande organisation

Samarbete inom vårdenheten
85

59

Arbetsbelastning
och personaltäthet
En icke straff- och skuldbeläggande kultur

74

61

Öppenhet i kommunikationen

82
Återföring och kommunikation kring avvikelser

PATI E N TS ÄK E R H E TS B E R ÄTTE LS E

13

Områden i Patientsäkerhets-			Riket
kulturenkäten
2012
2010
2012
Benägenhet att rapportera händelser

63

56

48

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 68

67

61

Självskattad patientsäkerhetsnivå

67

55

57

Min närmaste chefs agerande
kring patientsäkerhet

71

72

65

Lärande organisation

65

61

59

Samarbete inom vårdenheten

85

81

81

Öppenhet i kommunikationen

74

75

70

Återföring och kommunikation
kring avvikelser

82

76

75

En icke straff- och skuldbeläggande
kultur

61

55

61

Arbetsbelastning och personaltäthet

59

55

49

Högsta ledningens stöd till
patientsäkerhetsarbete

67

55

47

Samarbete mellan vårdenheterna

63

60

52

Överlämningar och överföringar
av patienter och information

63

63

48

Information och stöd till patient
vid negativ händelse

65

55

62

Information och stöd till personal
vid negativ händelse

69

62

63

•

•

•

•

•

allmänna råd. För att säkerställa kvaliteten av bedöm
ningarna har workshops genomförts för alla hand
läggare av avvikelser inom sjukvårdsverksamheterna
under året.
Under 2013 infördes ett nytt sätt att dokumentera
för att öka patientsäkerheten och för att effektivisera
dokumentationen så att tiden för patientnära arbetet
ökar. Införandet föregicks av ett förberedande projekt
avseende journaldokumentation.
Inom vård- och omsorgsboendet har nya arbetssätt
för läkemedelsadministrering införts. Förändringen
innebär att boendes läkemedel förvaras i låsbara skåp
i respektive lägenhet.
Rutiner och arbetssätt för systematisk logganalys
i dokumentationssystemet SafeDoc har arbetats
fram inom vård- och omsorgsboendet.
IT-enheten har utvecklat nya rapportsystem för
att hämta kvalitetsmål direkt ur journalsystemet
TakeCare. På husläkarmottagningen har MedRave
Max installerats i samma avsikt. Systemen ger ökad
kontroll och tillgänglighet för våra kvalitetsmål.
Överläkarna har haft en halv dags workshop kring
patientsäkerhet som följs upp med ytterligare
aktiviteter rörande patientsäkerhet 2014.

Lokala Gaskommittén
Resultaten i patientsäkerhetskulturmätningen presenteras som
medelvärden på en skala 1–100 där 100 är starkaste kultur.
Riket 2012 anger medelvärdet för samtliga deltagande
sjukvårdsverksamheter.

Handlingsplaner formulerades utifrån resultatet 2012,
effekterna av genomförda aktiviteter och åtgärder
kommer att utvärderas vid kommande patientsäkerhets
kulturmätning 2014. Aktiviteter i handlingsplanen
2013–2014:
• Kompetensutveckling av internrevisorerna
• GTT-analyser (fyra stycken under 2013)
• Utbildning av chefer i avvikelsehantering
• Utbildning inom patientsäkerhet för överläkare
• Införande av regelbundna vårdhygienronder
• Förbättra läkemedelsprocessen
Samtliga aktiviteter är genomförda eller pågående.

Förbättringsarbete
• Stockholms Sjukhem är kvalitetscertifierade enligt
ISO 9001. För det fortlöpande arbetet mellan externa
revisioner har interna revisorer utbildats. Internrevi
sorerna gör varje höst revision i utvalda verksamheter.
De interna revisorerna har fortbildats under året för
att säkerställa revision av patientsäkerhetsarbetet.
• Under 2012 ändrades klassificeringen av avvikelser
i enlighet med Socialstyrelsens nya föreskrifter och
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Lokala gaskommittén har sammanträtt två gånger under
året. Kvalitetskontroller har genomförts enligt rutin på
Brommageriatriken och på Kungsholmen. Vid kvalitets
kontroll framkomna förbättringsförslag förs vidare till
berörda för ställningstagande om eventuell åtgärd, vilka
följs upp i den lokala gaskommittén. Förbättringar under
2013 har bland annat rört rutin för kvalitetskontroll vid
gasleverans, att dokumentationen för egenkontroll har
förtydligats samt att rutin för årlig kontroll av andnings
luft har upprättats.
Utbildning i praktisk hantering av gasflaskor sker
varje år. Utbildning av gasansvariga genomförs vart
annat år, nästa utbildning planeras till 2014.
Gashandboken reviderades 2013. Den Centrala
Gashandboken reviderades per januari 2014 vilket gör
att förnyad revidering ska ske under 2014 med förtydli
ganden av ledningssystemet. Inga avvikelser rörande
gaser och gashantering har berört patienter eller
boende.

Egenkontroller
• Journalgranskningar har genomförts i samtliga verk
samheter för att säkerställa ett patientsäkert arbetssätt
och att dokumentation sker enligt vår kvalitetssäkrade
dokumentationshandbok.
• Under 2012 utbildades ett antal medarbetare för att
återkommande genomföra journalgranskningar enligt
metodiken Global-Trigger-Tool (GTT). GTT-analys

•

•

•

•

innebär att journaler granskas för att hitta signalord
(triggers) för patientskada och därefter analyseras
om denna var ett avsteg från normalt vårdförlopp.
Resultaten återförs till verksamhetscheferna som
underlag i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.
Under 2013 genomfördes GTT-analyser enligt
handlingsplan.
Konsekvensbedömningar och riskanalyser har
genomförts vid verksamhetsförändringar, processrevi
deringar samt vid väsentliga förändringar av styrande
dokument. Egenkontrollprogram finns för ett flertal
områden, exempelvis kost samt följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler.
Uppföljning av mål och analys av verksamheterna
sker varje månad. En gång per kvartal sker uppfölj
ning vid verksamhetsgenomgång tillsammans med
koncernledningen. Uppföljningen sker med stöd av
verksamhetsrapporter där samtliga kvalitetsmål följs
upp i perspektiven kund/marknad, medarbetare,
process/utveckling och ekonomi.
Stockholms Sjukhem har en kontinuerlig bevakning
av ändrade regelverk samt gör en gång per år en
genomgång av samtliga lagar och regelverk inom
aktuella ansvarsområden. Styrande dokument revide
ras systematiskt via dokumenthanteringssystemet.
Verksamheterna genomgår återkommande interna
respektive externa revisioner av följsamhet till

gällande lagar, regelverk, certifieringar, interna
rutiner och processer. Revisionerna innefattar bland
annat ledningssystemet för kvalitet och patientsäker
hetslagen. Resultatet från revisionerna omsätts i en
handlingsplan utifrån de förbättringsområden som
identifieras. Det sker även en årlig medicinsk revision
av en fristående medicinsk sakkunnig och revisions
rapporten tillfogas vår årliga kvalitetsredovisning.
• Stockholms Sjukhems verksamheter deltar årligen
i punktprevalensmätningar avseende följsamhet till
basala hygienrutiner och klädregler (BHK) samt
förekomst av trycksår och vårdrelaterade infektioner
(VRI). Inom vård och omsorgsboendet mäts även
utvalda kvalitetsindikatorer inom nutrition, trycksår
och fall.

Kvalitetsregister
Under 2013 rapporterade verksamheterna i följande
register:
• BPSD – Svenskt register för beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens.
• Nationella diabetesregistret
• Senior Alert
• Svenska palliativregistret
• SveDem
• WebRehab
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M E DAR B E TAR E

Människors utbildning, färdigheter, kompetenser och ofta även hälsa – beskrivs ibland som en
organisations humankapital. Detta begrepp är vanligt inom kunskapsintensiva områden, där det
är angeläget att behålla och vidareutveckla medarbetarnas kompetens genom utbildning och annan
kompetensutveckling. I detta kapitel presenterar vi ett ”humankapitalbokslut” för Stockholms Sjukhem.
Det omfattar både vår FoUU-verksamhet, vårt strategiska arbete med kompetensutveckling samt vårt
systematiska arbetsmiljöarbete.

Kunskap – vår drivkraft
för kvalitet och tillväxt
I en lärande organisation samverkar individens
och organisationens lärande. Genom att ha starkt fokus
på kompetensutveckling ökar individens kunskaper
och lärandet kan sedan spridas vidare i organisationen
Stockholms Sjukhem är en utpräglad kunskapsorga
nisation där begreppet kunskap tillsammans med
omtanke och respekt utgör våra tre grundläggande
värderingar.

SKAPA

INHÄMTA
KUNSKAP

ANVÄNDA

FÖRMEDLA

Omvärld
Vårt sätt att arbeta med kunskap
Vi inhämtar och kvalitetssäkrar rätt kunskap
i vår vård och omsorg genom ett systematiskt och strate
giskt arbete där rekrytering av rätt kompetens går hand
i hand med kompetensutvecklingsprogram för medarbe
tarna. Vår kompetens vilar på kunskap, erfarenhet och
attityder.

Vi skapar ny kunskap genom eget forskningsarbete
där behoven av kunskap i vården identifieras och
beforskas i ett samarbete mellan egen vårdpersonal,
Stockholms Sjukhems interna forskningskompetens
samt universitet och högskolor.
Vi använder kunskap i det systematiska process
arbetet där kvalitetsindikatorer, utifrån externa kvalitets
krav såväl som egna interna kvalitetsmått, möjliggör
vår ambition att inta en ledande position i utvecklingen
av de kompetensområden som vi är verksamma inom.
Vi förmedlar kunskap genom medverkan i formella
utbildningsprogram inom våra kompetensområden.
Det sker dels i samarbete med, och på uppdrag av,
universitet och högskolor, dels i egen regi för våra
medarbetare och vårdgrannar.

Utbildning
Medarbetarnas kompetens är vår viktigaste resurs
och vårt viktigaste konkurrensmedel. Vi har under de
senaste åren utvecklat ett eget systematiskt arbetssätt
kring kompetensutveckling. Målet är att vid varje givet
tillfälle ha rätt kompetens för våra uppdrag och våra
vårdprocesser.
Planeringen för den årliga kompetensutvecklingen
inom Stockholms Sjukhem sker i Utbildningsrådet,
som leds av HR-chefen och där samtliga verksamhets
chefer ingår. Varje år sammanställer Utbildningsrådet
en koncerngemensam utbildningsplan. Grunden utgörs
av analyser av kvalitetsresultat, kunskap från avvikelser
och klagomål, medarbetarnas kompetensutvecklings
planer baserat på kompetensmodellen, krav i vårdavtal,
lagar och författningar samt framtagna handlingsplaner
utifrån enkäter och riskanalyser. Utbildningsrådet prio
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riterar och beslutar om utbildningssatsningar för
kommande år.
Utbildningsplanen ger en samlad bild av den
mångfald utbildningstillfällen som våra medarbetare
tar del av.
I ntern ut b il d ning

Samhällsutvecklingen och därmed förändrade förvänt
ningar på vården samt den snabba kunskapsutveckling
en inom vården gör att frågor om kompetensutveckling
och utbildning har en avgörande betydelse.
Under 2013 har vi fortsatt arbetet med systematisk
kompetensutveckling genom att arbeta fram och im
plementera kompetensmodeller för sjuksköterskor,
undersköterskor och läkare. Arbetet med att ta fram
kompetensmodeller för fler yrkesgrupper pågår och
implementeringen kommer att fortsätta under 2014.
Kompetensmodellerna fungerar som stöd och ger
vägledning i strategisk kompetensutveckling såväl
på individ- som på enhetsnivå.
Under verksamhetsåret 2013 genomfördes 90 procent
av de planerade utbildningssatsningarna. Vår bedöm
ning är att analysen av utbildningsbehoven, som ligger
till grund för utbildningsplanen, är träffsäker och att vi
har hittat en fungerande rutin för arbetet med utbild
ningsfrågor. Vi följer ”Plan-Do-Check-Act” och följer
upp utbildningsplanen regelbundet under året.
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Nedan beskrivs exempel på några utbildningsaktiviteter
från de olika verksamhetsområdena.
Några av utbildningssatsningarna har lett till bredd
kompetens inom profilområdet. Ett exempel är att 80
procent av de medarbetare på Rehabcentrum, som vår
dar patienter med stroke, har gått strokekompetensut
bildning - ett standardiserat tvärprofessionellt program.
Denna långsiktiga utbildningssatsning påbörjades redan
hösten 2011. Inom Brommageriatriken har man gjort
en motsvarande utbildningssatsning på den strokepro
filerade enheten och där har omkring 70 procent av
medarbetarna gått strokekompetensutbildningen.
Som en del i implementeringen av Nationell värde
grund för äldreomsorgen (SOSFS 2012:3) har en
genomgripande utbildningssatsning genomförts inom
vård- och omsorgsboendet under 2013. Dels utbildades
ledare för värdegrundsarbetet, en högskoleutbildning
på 7,5 högskolepoäng. Dels har all vårdpersonal tagit
del av en seminarieserie (4 x 2 timmar) om värdegrund
inom äldreomsorg. Utöver dessa satsningar har tre
undersköterskor gått utbildning för att arbeta som
”värdegrundsambassadörer” för att underhålla värde
grundfrågorna i verksamheten.
Flera medarbetare har under året 2013 gått hög
skoleutbildningar. Fler än tio har gått handledarutbild
ning för att motsvara högskolornas krav avseende handledarkompetens och för att uppfylla vår egen ambition

att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning av bästa
kvalitet. Flera av våra medarbetare går, vid sidan om sitt
arbete, magisterutbildningar. Exempel på inriktningar
på magisterutbildningar är palliativ vård, vård av äldre,
diabetes och sjukgymnastik/fysioterapi. Ämnesfördjup
ningar i form magisteruppsatser handlar om exempelvis
smak och luktförändringar hos patienter som vårdas
inom palliativ vård, om patienters egenvårdsförmåga
vid diabetes och hur vårdpersonalen förhåller sig till
patienten som vårdas på sjukhus.
Vi ser det som ytterst angeläget att medarbetares för
värvade kunskaper vid deltagande i utbildningar internt
och externt används i verksamheten och har därför tagit
fram en metodik för att använda den nya kunskapen
till förbättringsarbete i form av processutveckling.

Studenterna på både Brommageriatriken och
Kungsholmen är överlag mycket nöjda med sin VFUplacering. Det som framförallt betonas i utvärderingar
är det goda bemötandet och handledarens kompetens.
Vi erbjuder studenter att, i mån av plats, delta på våra
interna utbildningar, t ex senast vid basutbildning om
demens. Det ger studenterna en ämnesfördjupning
som de uppskattar.
Här är röster från några studenter i form av citat
från kommentarer vid utvärdering:

Har varit 4 veckor på praktik på neurorehab avd 1 och
är verkligen jättenöjd med min tid där. Det är roligt att
se hur sjuksköterskor och undersköterskor jobbar så
nära varandra och även de andra som sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, läkare.
Undersköterskestudent, Kungsholmen

Exempel på breddutbildning och basutbildning
Utbildning 	Målgrupp
Brandutbildning

Brandombud

Brandutbildning

Chefer

Förflyttningsteknik

Undersköterskor och sjuksköterskor

HLR

Samtliga

Händelsevis

Chefer

Händelsevis

Avvikelseombud

Introduktion för nyanställda
inkl. bemötande
Kvalitet/revision
Miljöutbildning/grund
Miljöutbildning/lag
Miljöutbildning/läkemedel
Samverkande ledning
Patientsäkerhet för läkare

Samtliga nyanställda
Internrevisorer
Samtliga anställda

Mina sex veckor har varit jättebra. Avdelningen har gett
mig ett gott intryck av geriatrisk vård. En bra avdelning
med möjlighet till utveckling!
Sjuksköterskestudent, Brommageriatriken

Jag är väldigt nöjd! Har fått varmt och trevligt välkomnande av all personal. Engagerad huvudhandledare som
varit en väldigt bra förebild.
Sjuksköterskestudent, Brommageriatriken

Chefer och miljöombud
Chefer, miljöombud och läkare
Chefer och nyckelpersoner
Överläkare och ST-läkare

Planeringsdagar

Samtliga

Processutbildning, steg 1

Samtliga

E xtern ut b il d ning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Varje år tar Stockholms Sjukhem emot en stor mängd
studenter från sjuksköterske-, undersköterske-, och
läkarutbildningarna samt studenter som studerar till
sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi tar emot studenter
både på Kungsholmen och på Brommageriatriken.
Våra studenter berikar verksamheten med nya fråge
ställningar, får oss att tänka nytt och kommer med
förbättringsförslag.

Stockholms Sjukhem ansvarar för en studentvald kurs
(SVK) i palliativ medicin under fem veckor per termin.
En utbildning som har utvärderats mycket högt av
studenterna.
Glädjande nog har Brommageriatriken, i slutet av
2013 erhållit extern finansiering i form av ett anslag från
Stockholms läns landsting (SLL), för att utveckla ett mer
interprofessionellt arbetssätt inom VFU.
Under 2013 erbjöd vi ett stort antal veckor i verk
samhetsförlagd utbildning. Brommageriatriken hade
264 veckor och Kungsholmen 398 verksamhetsförlagda
utbildningsveckor för studenter från medelånga ut
bildningar, vilket omfattar dem som studerar till sjuk
sköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.14 stycken
ST- läkare har gjort sin ST-tjänstgöring på Bromma
geriatriken.
Övrig e xtern utb ild ning

Stockholms Sjukhems externa utbildningsuppdrag
handlar mest om palliativ medicin. Våren 2013 ansva
rade vi för en modul på den nordiska kursen i palliativ
medicin för läkare. Insats bestod av koordinering och
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genomförande av en veckas intensiv undervisning.
Utbildningen fick en strålande utvärdering av delta
garna. Två av våra egna medarbetare gick också
utbildningen.
Radiumhemmet har anlitat oss för att utbilda läkare
och andra nyckelpersoner i palliativ vård, sammanlagt
cirka 200 personer. Utbildningen omfattar två teori
dagar, som vardera ges vid tre tillfällen och varvar
föreläsningar och case-seminarier. Denna utbildnings
satsning, som påbörjades under hösten 2013 har tagits
emot positivt av deltagarna och kommer att fortsätta
under 2014.
Regionalt Cancer Centrum (RCC) har gett oss
ett uppdrag för en regional utbildningssatsning inom
cancervård och palliativ vård. Dessa utbildningsaktivi
teter planerades under hösten 2013 och genomförs
under 2014.
Stockholms Sjukhem har även under 2013 fungerat
som nationellt samordningscentrum för LCP (Liverpool
Care Pathway). Två endagars introduktionsutbildningar
för nya användare har hållits. Utbildningarna hade sam
manlagt 74 deltagare från hela landet, varav några kom
från Brommageriatriken. LCP har också introducerats
på interna utbildningar så som basutbildning i palliativ
vård och introduktionsutbildning för nyanställda samt
vid tre seminarier på Brommageriatriken.
Under 2013 genomfördes ett externt finansierat
utvecklingsprojekt, det s k mentorsprojektet av tre med
arbetare vid Stockholms Sjukhem. Syftet med projektet
var att förbättra den palliativa vården inom akutsjukvår
den. Inom ramen för projektet togs det fram och testa
des en modell för kunskapsöverföring från specialiserad
palliativ vård till palliativ vård i annan vårdkontext.
Modellen bygger på case-metoden och är användbar
som komplement till andra pedagogiska aktiviteter.

Forskning
Ett femtiotal personer har varit regelbundet verksamma
vid Stockholms Sjukhems FoUU-enhet, med ett antal
disputerade forskningsledare som ansvariga för projekt
grupper. Åtta professorer, fem docenter samt ytterligare
ett drygt tiotal disputerade forskare har varit knutna
till stiftelsens FoUU-enhet under 2013. Tio doktorander
har bearbetat sina avhandlingsprojekt.
FoUU-enheten har erhållit externt forskningsstöd,
till exempel från landstingets FoUU-medel och från
Cancerfonden. Den externa finansieringen av Stock
holms Sjukhems forskning har överstigit fem miljoner.
Forskningen har spänt över ett brett område av Stock
holms Sjukhems vårdområden, från värdighet i äldre
omsorgen till ortopedisk rehabilitering, neurorehabili
tering och existentiella aspekter på palliativ vård i livets
absolut sista tid. Under 2013 har cirka 40 forskningspro
jekt bedrivits, sammanfattade i en projektkatalog
där forskningsprocessens struktur, syfte, ekonomi
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samt progress uppdateras varje halvår. Dessutom värde
ras klinisk tillämpbarhet av uppnådda resultat i samband
med varje projekts avslut.
Aka d emi s kt Centr u m f ö r Äld retan dvår d

I oktober 2013 invigdes Akademiskt Centrum för Äldre
tandvård (ACT). Centret ligger vid Stockholms Sjukhem
på Kungsholmen och ska bedriva forskning, utbildning
och tandvård, med cirka 5 000 patientbesök per år.
ACT är ett samarbete mellan Stockholms läns lands
ting, Folktandvården i Stockholms län, Stockholms
Sjukhem och Institutionen för odontologi vid Karolinska
Institutet som också har huvudmannaskapet. ACT kom
mer att bedriva basvetenskaplig och klinisk forskning,
liksom grundutbildning och vidareutbildning för olika
tandvårdande yrkesgrupper. ACT kommer att knyta
senior akademisk kompetens inom och utanför
Karolinska Institutet till sig och samarbete ska ske
med den redan etablerade forskningsverksamheten
vid Stockholms Sjukhem.

Kvalitetsresultat
Resultatet av vår strategiska kompetensutveckling mäter
vi bland annat i vår årliga medarbetarundersökning med
följande nyckeltal:
Medarbetarenkät, skala 1–5

2013

2012

2011

Arbetsklimat där kompetens och
kunskap värdesätts.

4,0

3,9

3,9

Jag har arbetsuppgifter där min
erfarenhet och förmåga tas tillvara.

4,1

4,1

4,1

Jag tar initiativ till att skaffa mig
rätt kompetens.

4,3

4,3

4,3

Jag har haft medarbetarsamtal
de senaste 12 månaderna

93 %

88 %

88 %

… varav har en personlig
utvecklingsplan

84 %

79 %

77 %

Den höga andelen medarbetare som har haft ett med
arbetarsamtal under året är grunden för ett transforme
rande ledarskap. Ett transformerande ledarskap innebär
att man som ledare:
• skapar gemensamma visioner,
• uppmuntrar och synliggör,
• undanröjer hinder,
• frigör handlingskraft,
• är en förebild.
Ledarskapet är en viktig del i Stockholms Sjukhems
framgång som attraktiv arbetsgivare. För att kunna
utvecklas ska man som medarbetare känna trygghet,
ha tillit till sin chef och trivas på arbetet. För oss innebär
det en ständig strävan efter ett utvecklat och värderings
styrt ledarskap. Under 2013 har vi fortsatt vårt program

för att utveckla förändringsledare och vi mäter även
detta i medarbetarundersökningen.
Ledarskapsindex, skala 1–5

2013

2012

2011

Min chef är bra på att informera
och kommunicera

4,2

4,1

4,0

Min chef är bra på att uppmuntra
och motivera

4,0

3,9

4,0

Min chef ser till att resultat
verkligen åstadkommes

4,1

4,1

4,1

Min chef är bra på att delegera
arbetsuppgifter, ansvar och
befogenheter

4,1

4,0

4,0

Min chef är pådrivande när det gäller
att utveckla vårt sätt att arbeta

4,2

4,1

4,1

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl i
organisationen i enlighet med vårt fasställda årshjul
för systematiskt arbetsmiljöarbete. Årets skyddsronder
genomfördes omsorgsfullt och med stort engagemang.
Varje enhet har tagit fram årliga handlingsplaner utifrån
resultatet som följs upp på arbetsplatsträffarna.

Arbetsskador

2013

2012

2011

Antal anmälda arbetsskador

51

85

41

Antal arbetsskador som lett
till sjukskrivning

12

12

11

Den största orsaken till arbetsskador har under året varit
fallolyckor. Antalet anmälda arbetsskador har sjunkit
men antalet tillbud har ökat och är 181 stycken under
2013. En stor ökning av antalet anmälningar av tillbud
visar att vi använder oss av vårt rapportsystem som stöd
för ett fortsatt preventivt arbetsmiljöarbete.
Under året har vi två koncerngemensamma sam
verkansmöten. Vårens möte ägnades åt koncernens
systematiska arbetsmiljöarbete. Då följer vi upp sjukfrån
varo, personalomsättning, arbetsskador, skyddsronder
och analyserar resultaten i syfte att identifiera behov av
förbättringar. Höstens koncerngemensamma samver
kansmöte har tema verksamhetsplanering och bud
getplanering för kommande år. Våra verksamheter på
Bromma och Kungsholmen har sammanlagt minst elva
samverkansmöten per år samt arbetsplatsträffar (APT)
med gemensam agenda på alla enheter varje månad.
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Vid dessa möten kommuniceras bland annat resultat
från verksamhetsrapporterna.
Vid den årliga medarbetarundersökningen var svars
frekvensen 87 procent (83 procent 2012, 83 procent
2011). Svarsfrekvensen ligger på samma nivå som andra
branscher, såväl offentliga som privata. Resultatet av
medarbetarundersökningen pekade på en förbättring
i samtliga index d v s inom ledarskap, motivation och
engagemang, värdegrund, krav och kontroll samt attrak
tiv arbetsgivare. Indexvärdena för ledarskap, motivation
och värdegrund har ökat mest. Medarbetarnas delaktig
het i verksamheten tydliggörs i den höga svarsfrekvensen
och det goda resultatet av enkäten.
Fri s kvår d

I december 2012 lanserades den nya lösningen för
flexibla förmåner och portalen Minsidan öppnades där
medarbetarna snabbt och enkelt kan få information om
lön och förmåner på ett och samma ställe. Det är ett led
i vårt arbete att fortsätta säkra vår attraktionskraft som
arbetsgivare, som i sin tur leder till att vi kan erbjuda
en god och säker vård för våra patienter och boende.
47 procent av alla anställda på Stockholms Sjukhem
har använt sitt friskvårdsbidrag. Användandet av frisk
vårdsbidraget är något högre än i andra verksamheter.
Sj u k f rånvar o

Sjukfrånvaron ligger stabilt på en relativt låg nivå.
Under året har den ökat något inom sjukvården
och minskat något inom vård- och omsorgsboendet.
Vård- och omsorgsboendet har haft särskild fokus på
den tidigare ökningen av sjukfrånvaron och har lyckats
bryta den trend som för många övriga vårdgivare inom
äldreomsorg är ett allt större problem.

Sjukfrånvaro

2013

2012

2011

Sjukvård

5,4 %

5,0 %

4,6 %

Vård- och omsorgsboende

7,4 %

7,7 %

6,9 %

Total sjukfrånvaro

5,7 %

5,3 %

4,7 %

En jämförelse med andra vårdgivare visar att sjukfrån
varon ligger på ungefär samma nivå som för Stockholms
Sjukhem, vilket innebär något lägre sjukfrånvaro inom
sjukvård och något högre sjukfrånvaro inom vård- och
omsorgsboende.
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För oss tar ett tydligt ledarskap
avstamp i våra grundläggande
värderingar – omtanke, respekt
och kunskap. Trygga ledare
skapar trygga medarbetare.

Kompetensförsörjning
Stockholms Sjukhem har 740 medarbetare. Andelen
kvinnor är 86 procent och inom chefsbefattningarna
utgör kvinnorna 76 procent.
Personalomsättningen på Stockholms Sjukhem har
ökat till 13,4 procent under 2013 (11 procent 2012,
8,1 procent 2011). Det finns flera orsaker till att perso
nalomsättningen har ökat. Det har varit en intern rörlig
het inom Stockholms Sjukhem i samband med att ASIH
Bromma överförts till Palliativt Centrum, men vi ser
också en ökad rörlighet generellt framförallt bland unga
sjuksköterskor. Vi har också haft en kraftig tillväxt under
året och det påverkar de befintliga arbetsgrupperna,
vilket ofta leder till ökad rörlighet.
Två introduktionsprogram för nyanställda genomförs
årligen, ett på våren och ett på hösten. Varje program
omfattar två dagar med målet att nyanställda snabbt och
tryggt ska komma in i sitt arbete och därigenom säkra
kvaliteten i vården. Under 2013 har antal dagar per
program dubblerats.

Etik
Etikgruppen inom Stockholms Sjukhem arbetar på upp
drag av sjukhusdirektören. Gruppens arbete ska stimu
lera medarbetarna till en etisk dialog med utgångspunkt
från våra grundläggande värderingar omtanke, respekt
och kunskap. HR-chefen är sammankallande, grupp
medlemmarna kommer från olika delar av verksamhe
ten och utses av respektive verksamhetschef. Uppdraget
är personligt och deltagarna utses för en tid av två år.
Från och med 2012 ingår även en av stiftelsens princi
paler i etikgruppen.
Etikgruppen har träffats fyra gånger under 2013,
gruppen har deltagit i ett forskningsprojekt om etik
ronder på Brommageriatriken samt deltagit med etiska
reflektioner på planeringsdagar.
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Verksamheten vid Brommageriatriken omfattar geriatrisk slutenvård samt öppenvård i form
av minnesmottagning och öppenvårdsrehabilitering. Uppdraget innebär ett befolkningsansvar
för personer som är i behov av geriatrisk vård. Tidigare åldergräns på 65 år är i och med det
nya avtalet borttaget. Ansvaret gäller för dem som är bosatta i de västra stadsdelarna i Stockholms
stad (Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista) samt inom Ekerö kommun.

Geriatrisk vård, minnesmottagning,
och primärvårdsrehabilitering
Under 2012 upphandlade Stockholms läns landsting
(SLL) geriatrisk vård och Brommageriatriken var ett
av de objekt som gick ut på upphandling. Stockholms
Sjukhem vann upphandlingen med 11 av maximalt
12 kvalitetspoäng. Det nya avtalet gäller från 1 juni
2013. Det som upphandlats är geriatrisk slutenvård
och minnesutredningar i öppenvård. Under 2012
beslöt SLL att införa vårdval för primärvårdsrehabili
tering. Vi har valt att auktorisera oss för primärvårds
rehabilitering och verksamheten startade den 1 oktober
2012 under namnet Rehabcentrum Bromma.

närliggande behov. Detta avtal upphörde den sista
maj 2013 men är till vissa delar integrerat i det nya
vårdavtalet.
Vårdproduktionen sett som antal vårdtillfällen
har ökat med cirka 8 procent och medelvårdtiden
har minskat med 1 dygn under 2013.
Sluten vård totalt

2013

2012

2011

Antal remisser

5 411

5 266

4 891

Antal vårddygn

45 099

45 631

41 473

4 481

4 156

3 767

10,0

10,98

11,0

Antal vårdtillfällen

Våra huvudprocesser
Brommageriatrikens huvudprocesser är Geriatriska
vårdtillfället, Demensutredning, Primärvårdsrehab
och Neuroteam, dessutom finns ett antal delprocesser
såsom sår, fallprevention, nutrition och läkemedel.

Huvudprocess, Geriatriska
vårdtillfället
Inriktningen inom den slutna vården är allmängeriatrisk
vård och rehabilitering, vilket bedrivs vid fem vårdav
delningar med sammanlagt 134 vårdplatser. Vårdavdel
ningarna är delvis specialiserade inom ortopedisk rehabilitering, hjärta/kärl- och lungsjukdomar, onkologi samt
stroke och strokerehabilitering. I oktober 2011 öppnade
vi en ny avdelning med 19 vårdplatser efter förfrågan
från Stockholms läns landsting. Vårdproduktionen på
denna avdelning reglerades i ett särskilt avtal som inne
bär möjlighet att vårda patienter även från andra delar
av länet samt att vårda patienter som inte ingår i
den avtalade geriatriska målgruppen, men som har

Medelvårdtid (antal dagar)
Medelbeläggning

92 %

91,2 %

95,5 %

Medelålder

85 år

84 år

84 år

Andelen kvinnor

64 %

65,4 %

62,2 %

Andel patienter från hemmet/
SÄBO

12,5 %

13,4 %

17,3 %

Andel patienter från
akutmottagning

34,8 %

30,4 %

29,1 %

Andel patienter från
akutsjukhusens
slutenvårdsavdelningar

52,8 %

53,6 %

53,6 %

Vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, sjuk
sköterskor och undersköterskor. Sjukgymnaster, arbets
terapeuter, logopeder, dietist och kurator kompletterar
teamet. Teamet arbetar med och rehabiliterar patienten
och varje yrkesgrupp bidrar med sin specifika kompe
tens. I samband med utskrivning säkerställer respektive
yrkesgrupp att patienter som har ett fortsatt medicinskt
och/eller -rehabiliteringsbehov får detta tillgodosett.
Målet är att varje patients hemgång ska vara trygg och
säker. I vissa fall görs hembesök med patient och para
medicinare från avdelning, kontakt tas med närstående,
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hjälpmedel ordineras, bostadsanpassningar utförs och
remiss skrivs alternativ kontakt etableras med adekvat
rehabiliteringsinstans i öppenvård.
Samverkan i vårdkedjor är avgörande för att säker
ställa en god kvalitet i vården för våra ofta multisjuka
och åldrade patienter. Vi har återkommande möten
med stadsdelsförvaltningarna i området, Ekerö kom
mun, primärvården, samt Capio S:t Görans Sjukhus.
En gemensam samverkansöverenskommelse finns med
samtliga stadsdelar, Ekerö kommun samt Capio
S:t Görans Sjukhus.
Samverkansprojekt mellan akutkliniken på Capio
S:t Görans Sjukhus, Brommageriatriken och Stock
holmsgeriatriken, rörande direktövertagning från akuten
till geriatriken har under året fungerat bra med få av
vikelser. Under 2013 har vi också startat och till stora
delar implementerat ett projekt som förbättrar flödena
mellan geriatrik och slutenvårdsavdelningarna på
S:t Göran.

Brommageriatrikens intagningssköterska tar emot
alla remisser och samverkar med remitterande enheter.
Varje vårdavdelning har en vårdplaneringssköterska
som tidigt tar kontakt med närstående och eftervård
ande enheter för att säkerställa en trygg övergång
till hemmet efter vårdtidens slut.
I anbudet till nuvarande avtal beskrevs en vårdkedja
(TTS) vars syfte är att erbjuda en Trygg, Tillgänglig och
Säker vård i samverkan och i enlighet med LEON-prin
cipen. Patientens behov är utgångspunkt för vården och
vi har påbörjat utvecklingen av ett riskbedömningsin
strument som hjälper oss att styra resurserna och stödet
till patienten efter utskrivning. Med riskbedömningen
som underlag erbjuds de mest sköra äldre uppföljning
och ett förebyggande arbetssätt som innebär att Brom
mageriatriken tar ett stort ansvar för vårdkoordinering
och vägledning.

Patientvägle daren ä r en c entral d el av T TS- vår d ke djan

Primärvård
Biståndshandläggare

Demensteam

Vå

lan

rdp

rdp

lan

Vå

”Livsviktigt”

Geriatrisk
slutenvård

Patientvägledare
plan

Vård

Vård

plan

Vårdplan

Akuta
teamet

Akutsjukhus
Akuten
Väletablerad triagering
som vi gemensamt
utvecklar

Akutsjukhus
slutenvård
Vård- och
omsorgsboende

Samsyn om målgruppen
Snabba överföringar

ASIH

Patientvägledaren har en viktig roll i vårdkedjan
med tillgång till flera resurser för patienten bland annat
bedömnings-/akutteam, ASIH, primärvårdsrehabilite
ring med hemrehab och neuroteam.
Patientvägledarens arbete startade i november
2013 och nu pågår arbete med att utveckla processen.
Ett riskbedömningsinstrument har tagits fram som nu
utvärderas och vidareutveckla. Syftet med instrumentet
är att identifiera de patienter som löper störst risk för
oplanerad återinläggning inom 30 dagar, högrisk patien
ter. Efter utskrivning följer patientvägledaren upp de
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patienter som bedöms ha hög risk. Syftet är att med ett
uppföljande preventivt arbetssätt stödja patienten på ett
sådant sätt att oplanerade återinläggningar förhindras.

Kvalitetsresultat
Vi bedriver ett processorienterat förbättringsarbete och
vårdens kvalitet utvärderas kontinuerligt dels utifrån
de kvalitetsmål som uppdragsgivaren Stockholms läns
landsting har, dels utifrån interna kvalitetsmål samt
uppföljning av klagomål och avvikelser.

I denna uppföljning ingår bland annat bedömning
av risk för trycksår, fall, undernäring och att individu
ell vårdplan har upprättats. Andelen vårdrelaterade
infektioner (VRI) följs liksom förekomst av trycksår samt
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
mätt som öppen punktprevalens och delvis som kontinu
erlig uppföljning. Brommageriatriken mäter och följer
kontinuerligt att vi har en god följsamhet till riktlinjer
när det gäller MRSA.
Även följsamhet till registrering i kvalitetsregistren
Senior Alert, Svenska palliativregistret samt
SweDem mäts.
Kvalitetsområde

2013

2012

2011

Täckningsgrad i Senior Alert
(infört 2013)

95 %

-

-

Täckningsgrad i Svenska
palliativregistret (infört 2013)

100 %

-

-

Andel tillfällen då vårdplanen
utvärderats/rev

99 %

99 %

97 %

Information om risk för undernäring
rapporterat till nästa vårdgivare

82 %

-

-

Information om fallrisk rapporterat
till nästa vårdgivare

83 %

-

-

Information om risk för trycksår
rapporterat till nästa vårdgivare

82 %

-

-

Andel vårdtillfällen där patienten
erbjudits trygghetskvitto

93 %

-

-

Andel patienter med vårdrelaterad
infektion uppkommen i egen verksamhet mätt som punkt prevalens

5.5 %

9%

6%

Följsamhet till Kloka Listan (DU90,
Drug Utilization 90 %) Recept

88 %

92 %

90 %

Följsamhet till Kloka Listan (DU90,
Drug Utilization 90 %) Rekv.

87 %

88 %

87 %

Andel vårdtillfällen då plats erbjudits
inom 6 timmar från akuten, hemmet,
eller närsjukvården
100 %

99 %

98 %

Andel vårdtillfällen då plats erbjudits
inom 24 timmar från akutsjukhusens
vårdavdelningar
73 %

82 %

68 %

Andel riskpatienter där MRSA-odling
genomförts
83 %

92 %

94 %

82 %

91,5

93 %

Andel vårdtillfällen med läkemedelsberättelse i epikris
91 %

92 %

85 %

Andel korrekta basala hygienrutiner
och klädregler, egen kontinuerlig
(månadsvis) mätning

Resultaten är totalt sett mycket bra. Försämringen
när det gäller följsamhet till Kloka Lista är marginell
avseende slutenvården och vår bedömning är att den
kan hänföras till läkemedelsleverantören (ny leverantör
2013), som ibland byter beställt läkemedel från Kloka
Listan till synonympreparat utanför listan. När det gäller
öppenvårdsförskrivningen är följsamheten god.
Nedgången från föregående år förklaras till stor del
av en hög förskrivning av Reminyl, ett läkemedel mot
demenssjukdom som tidigare stått på Kloka Listan.
Att detta preparat fortfarande skrivs ut i så stor mängd
bedöms vara en rest efter tidigare förskrivning i kombi
nation med en ovilja att förändra en fungerande läkeme
delsbehandling för enskilda patienter. Förskrivningen av
Reminyl bedöms minska successivt framöver då det inte
längre finns upptaget på Kloka Listan, vilken i huvudsak
följs vid nyförskrivning.
Tillgängligheten från akutsjukhusens slutenvårds
avdelningar har generellt sett varit god, men perioder
av mycket hög efterfrågan (sommar, jul) då vi inte har
kapacitet att bereda plats inom 24 timmar, påverkar
påtagligt den genomsnittsliga tillgängligheten. Under
slutet av 2013 har ett förbättringsarbete startats avse
ende remissbedömning och kallelserutiner för att öka
tillgängligheten.
Registreringsmetoden för MRSA-odlingar och följ
samhet till basala hygienrutiner har förändrats av olika
skäl. När det gäller MRSA så påverkas det av bytet av
journalsystem till sammanhållen journal. Statistikpro
grammet kan inte koppla riskfaktorer till odlingssvar
samt att det krävs att elektroniska remisser har använts.
Det går inte att med säkerhet att avgöra om den försäm
ring som årets resultat visar är relaterad till detta eller
om det är en reell försämring. Vår bedömning är att det
till stor del är relaterat till bytet av registreringsmetod.
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Patientenk äter

Patienternas uppfattning om vården följs dels genom
landstingets mätning via Institutet för kvalitetsindika
torer (Indikatorenkäten) som görs vartannat år (den
senaste genomfördes 2011 och nästa blir 2014), dels
genom en egen enkät som genomförs två gånger per
år, under en månad på våren och en månad på hösten.

I Indikatorenkäten är det möjligt att jämföra vårt resul
tat med andra vårdgivare. Indikatorenkäten för 2011
tas inte upp i denna redovisning den har funnits med
i föregående års redovisningar.

PATI E NTE N KÄT B R O M MAG E R IATR I K E N , S LU T E N VÅ R D 2 0 1 2 – 2 0 1 3 (SVA R S F R E K V E N S 6 3 % )
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Vad tycker du om
vården du fått hos
oss. Mycket
nöjd/Nöjd
2012
2013

Är du nöjd med
informationen du
fått. Ja

94 %
99 %

86 %
88 %

Är du nöjd med
bemötandet från
personalen. Ja
94 %
97 %

Kan du tänka dig
att rekommendera
vården vid Brommageriatriken till någon
du känner. Ja
89 %
91 %

Har du upplevt
dig delaktig i
beslut om din
vård. Ja
–
63 %

Diagrammet presenterar resultatet av Brommageriatrikens egna patientenkäter under 2012 och 2013. Totalt
sett är våra patienter nöjda eller mycket nöjda med vården på Brommageriatriken. Frågan om delaktighet är ny
för 2013.

P u nktprevalen s mätningar (P P M )

AN D E LE N V R I P E R MÄTTI LLFÄLLE

Punktprevalensmätningar utgör en möjlighet att jämföra
oss med andra. Resultaten redovisas nedan. Resultaten
för Brommageriatrikens del kan skilja sig från resultaten
enligt ovan som bygger på egna kontinuerliga
mätningar.
Andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) har minskat
marginellt och i jämförelse med andra är resultatet bra.
Arbetet med att minska VRI fortsätter genom de aktivi
teter som tas upp under rubriken förbättringar.

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

VT 11

HT11

VT12

HT12

VT 13

HT13

Brommageriatriken Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Danderydsgeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken

Andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) per mättillfälle.
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K LAS S I F I KATI O N AV T RYC KSÅR
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

HT 2012
VT 2013
HT 2013

Inget

Kategori 1.
Rodnad (bleknar
ej vid tryck)

Kategori 2.
Delhudsskada
(avskavd hud
eller blåsa)

Kategori 3.
Fullhudsskada
(utan sårkavitet)

Kategori 4.
Fullhudsskada
(med sårkvaitet)

0,81
0,81
0,87

0,10
0,07
0,60

0,07
0,11
0,06

0,02
0,00
0,01

0,00
0,01
0,01

Andel trycksår dokumenterade inom 24 timmar samt klassifikation.

Andelen trycksår är på ungefär samma nivå som tidigare
i PPM. Den visar andelen trycksår som dokumenterats
inom 24 timmar efter ankomst. Det går därför inte
att dra någon slutsats om huruvida trycksåren uppstått
under vårdtillfället på Brommageriatriken eller tidigare.
47 avvikelser avseende trycksår har uppstått i verksam
heten under 4 481 vårdtillfällen. Diskrepansen är stor
och det är svårt att på ett entydigt sätt hänföra tryck
såren till om de uppstått i vår verksamhet, hos annan
vårdgivare eller i hemmet. Varje trycksår är dock ett
dåligt vårdresultat och i sårprocessen har vi särskilt
fokus på att undvika uppkomst av trycksår.

FÖ L J SAM H E T TI LL B H K
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

VT 11

HT11

VT12

HT12

VT 13

Brommageriatriken Capio Geriatrik Dalens sjukhus
Danderydsgeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

HT13

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler
(BHK) är i jämförelse god. Enligt den kontinuerliga
(månadsvis) mätningen är genomsnittet för året 82,3
procent. Vi arbetar med ytterligare förbättring med sikte
på att nå 100 procent, dels genom fortsatt tät mätning,
dels genom utbildning i samarbete med Vårdhygien

Förbättringsarbete
• När det gäller patienternas uppfattning om vården
finns det områden som behöver förbättras, framförallt
gäller det information och delaktighet. Vi har förbätt
rat våra processer med tydligare struktur vid inskriv
ningssamtal och inför vårdplanering. Den skriftliga
informationen har utvecklats för att nå bättre resul
tat och resultaten är något bättre än föregående år.
Patienters och närståendes delaktighet är viktig ur
flera perspektiv och vi har arbetat med frågan genom
bland annat bemötandeutbildning och mål för del
aktighet i processerna. Vi kommer att ha ett ökat
fokus på delaktighet under 2014, med en särskild
aktivitet för hela Stockholm Sjukhem.
• Samarbetsprojektet med Capio S:t Görans Sjukhus
har drivits vidare under 2013. Syftet är att förbättra
och underlätta patientflödena från akutsjukhusets
slutenvårdsavdelningar till geriatriken. Båda parter
är nöjda med resultatet även om det inte finns något
säkert utfallsmått. Under sista kvartalet 2013 ses en
nedgång av återinläggningarna från geriatriken till
S:t Göran. Huruvida detta är en effekt eller deleffekt
av samarbetsprojektet eller har andra orsaker är för
tidigt att säga.
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• En ny stödprocess har kartlagts, Eliminations
processen. Den beskriver vårt sätt att arbeta med
katetrar, olika stomier, urin- och avföringsrelaterade
problem från det att vi får en remiss till det att
patienten skrivs ut.
• Satsning på våra processledare med två utbildnings-/
handledningstillfällen. Syfte är att genom handledarutbildning stärka processledarna i sin roll.
• Resultatet vad gäller basala hygienrutiner och kläd
regler (BHK) har förbättrats påtagligt från 40 pro
cents följsamhet 2011 till 82 procent 2013. Det finns
fortfarande potential att förbättra och vi fortsätter
strategin månatlig mätning per enhet med uppfölj
ning, jämförelse och utbildning.
• En styrgrupp för patientsäkerhet har bildats med
syfte att styra och följa upp patientsäkerhetsarbetet.
Patientsäkerhetsombud per avdelning har införts
med syfte att vara ambassadörer för patientsäkerhets
arbetet, kommunicera resultat och delta i händelse
analyser. Under hösten genomfördes en patient
säkerhetsdag med fokus på VRI, trycksår, fall och
vårdhygien, då presenterades även eliminations
processen.
• I syfte att minska antalet vårdrelaterade infektioner
(VRI) har styrgruppen för patientsäkerhet analyserat
och gått igenom kända riskfaktorer. För att utesluta
de fall som uppstått någon annanstans i vårdkedjan
har vi infört månatlig PPM där vi tar fram statistik
på de VRI som uppstår hos oss. Eliminationsproces
sen (beskriven i punkt 4 ovan) är införd. För att belysa
vikten av och för att ta fram en metod för att snabbt
mobilisera patienten i infektionsförebyggande syfte
har paramedicin gjort en litteraturgenomgång
och utifrån den föreslagit ett arbetssätt som ska
implementeras.
• Investering har beslutats och inköp av en komplett
ring till patientlarmsystemet har gjorts. Syftet är
att en akutsignal ska ges när patienten aktiverar
ett fallrisklarm och inte som idag då en ”vanlig”
kallelsesignal ges.
• Rehabronder har tidigare genomförts på ett standar
diserat och likartat sätt. Efter analys bedömdes dessa
inte vara effektiva på ett generellt plan. Ett förslag på
vad som nu namngetts som teamrond togs fram och
en pilot genomfördes. Resultat av denna föll väl ut
men bedömdes inte fullt ut kunna användas generellt.
En anpassning till respektive enhets profil och behov
gjordes men grundstrukturen behölls.

30

B R O M MAG E R IATR I K E N

• Apotekstekniker har anställts för att förbättra läke
medelhanteringen genom bättre kontroll och logistik.
Detta avlastar framförallt sjuksköterskorna och skapar
mer utrymme för dem i det patientnära arbetet.
• Apoteksprojekt (klinisk farmaci från trygghetsrådet).
Syftet var att ta fram en strukturerad läkemedels
berättelse. Projektet gick igenom befintlig kunskap,
djupintervjuade vårdpersonal, patienter, och vård
grannar (nästa steg i vårdkedjan). Resultatet blev bra.
• Nattjoursveckor har införts från 1 mars. Syftet var
en förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.
Utvärdering ett halvår senare visar att det fallit ut
väl i arbetsmiljöperspektivet. Påverkan på patient
säkerheten kan vi inte mäta.
• Dokumentationsprojektet har avslutats under 2013
och implementeringsfasen inleddes under hösten.
Syftet med projektet var att införa ett nytt sätt att
dokumentera för att öka patientsäkerheten och för
att effektivisera dokumentationen så att tiden för
det patientnära arbetet ökar.
• Tre delprocesser har riskanalyserats och analys pågår
i andra. Riskanalysschemat har systematiskt genom
arbetats i arbetsgrupperna från aktuell process.
Risker har belyst och förslag på åtgärder har tagits
fram. Det har framkommit att vissa rutiner inte följs
samt att en del rutiner saknas. Inga stora risker har
framkommit. En identifierad risk var kommunikation
och vi införde SBAR som åtgärd, se nedan.
• I fallriskprocessen identifierades bristen på specifikt
larm från larmmattor och som åtgärd har vi komplet
terat patientkallelsesystemet.
• SBAR är under införande. Det används när kritisk
patientinformation ska överförs mellan olika indivi
der, yrkeskategorier och verksamheter SBAR är ett
sätt att lämna och ta emot viktigt information struktu
rerat. Om vårdpersonalen använder SBAR:s sätt att
strukturera samtalet minskar riskerna för att informa
tion glöms bort eller misstolkas.
• Under 2013 har två nya kvalitetsregister införts,
Senior Alert och Svenska palliativregistret. Anslutning
till dessa register är avtalsreglerat och uppföljning
sker utifrån täckningsgrad och resultat. I Senior Alert
registreras de riskbedömningar vi gör avseende fall,
nutrition, trycksår, munhälsa och de förebyggande åt
gärderna. I Svenska palliativregistret registrerar vi de
åtgärder som vidtas när en patient är döende i syfte
att kunna följa upp och förbättra vår handläggning.

Huvudprocess,
Demensutredning

Registrering i SveDem

Minnesmottagningen har i uppdrag att bedriva utvidgad
demensutredning, initiera och utvärdera medicinsk
behandling samt därefter behandla och följa upp ovan
liga eller komplicerade förlopp som kräver geriatrikens
specifika kompetens och inte ingår i primärvårdens upp
drag. Målgruppen är boende över 65 år i upptagnings
området.
Arbetet ska ske i enlighet med nationella, regionala
och lokala vårdprogram.
Vid behov av stöd för patient och/eller närstående,
ska detta initieras. Behovet av omsorg, hjälpmedel,
bostadsanpassning och god man kartläggs, liksom för
mågan att köra bil eller inneha vapen.
I Brommageriatrikens nya vårdavtal ingår det att
minnesmottagningen ska ha en konsultativ funktion
gentemot primärvården och läkare i SÄBO samt verka
för att främja lokal samverkan med samtliga lokala
aktörer i vårdkedjan.
Vårdgaranti gäller i form av att patienten ska få
påbörja minnesutredning 30 dagar från det att bedöm
ningsbar remiss inkommit.
Huvudmålet i demensutredningsprocessen är att
minst 90 procent av patienterna är nöjda med den
utredning och behandling man fått. Målet har höjts
från 85 procent och utfallet mäts via årlig patientenkät.

Produktion
Antal utredningar
Antal fysiska besök alla
yrkeskategorier
Besök EEG + lumbalpunktion
Summa fysiska besök

2013

2012

2011

369

373

352

1 887

1 985

2 213

364

383

556

2 251

2 368

2 774

I SveDem registreras endast de som erhållit demens
diagnos, varför data inte återspeglar den fullständiga
verksamheten. Minnesmottagningen har som mål att,
om patienten samtycker till detta, registrera minst 90
procent i kvalitetsregistret SveDem. Under 2013 regist
rerades 98 procent av de patienter som fått demensdi
agnos. Av övriga gav 27 patienter (7,3 procent) inte sitt
samtycke och 97 patienter (26 procent) fick inte demens
diagnos. De flesta som utreds och får demensdiagnos är
ensamboende i ordinärt boende. Svårighetsgraden av
demens vid diagnos framgår nedan.

2013

2012

2011

Grundregistreringar

241

241

236

Uppföljningar

102

110

106

Ensamboende

51 %

57 %

55 %

Ordinärt boende

87 %

91 %

88 %

Vid diagnostillfället mycket mild
demens

21 %

20 %

22 %

Vid diagnostillfället mild demens

43 %

42 %

42 %

Vid diagnostillfället måttlig demens

22 %

26 %

22 %

Vid diagnostillfället måttlig-svår
demens

10 %

9%

13 %

Vid diagnostillfället svår demens

4%

3%

1%

Kvalitetsresultat
				Hela länet
Kvalitetsresultat SveDem
2013 2012 2011 2013
Väntetid (antal dagar från remiss/
kontakt till utredningsstart )

28

43

39

22

Utredningstid (antal dagar från
utredningsstart till diagnos)

66

60

71

57

Andel utredningar där initiativ
till stödinsatser från kommunen
har tagits

63 %

60 %

73 %

72 %

Andel utredningar där initiativ
till anhörigstöd har tagits*

63 %*

75 %

76 %

75 %

Andel patienter där behandling
har skett med kolinesterashämmare har inletts**

62 %

59 %

62 %

38 %

Medelålder

83 år

83 år

82 år

81 år

*Rutin för anhörigstöd vid alla nybesök finns, värdet bedöms bero
på en relativt stor underregistrering och vi förbättrar nu den
rutinen.

**Patienter med korrekt diagnos och utan kontraindikationer
ska ha behandling. Enligt vår bedömning ligger vi väl till och
det speglar en hög kvalitet i utredning och uppföljning.
R emi s stati stik o c h vänteti d er

Minnesmottagningen uppfyller vårdgarantin, som
innebär att minst 90 procent ska få påbörja sin minnes
utredning 30 dagar från det att bedömningsbar remiss
inkommit.
Remisser

2013

Antal remisser

2012

2011

394

570

566

Andel godkända remisser

90 %

75 %

80 %

Andel erbjuden tid inom 30 dagar

90 %

62 %

-

92 %

-

-

Andel som fått tid inom 30 dagar
av dem som avslutat sin utredning

under året
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PATI E NTE N KÄT, M I N N E S M OTTAG N I N G E N
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Fick ni information om resultatet
av minnesutredningen
2011
2012
2013

84 %
91 %
89 %

Kände ni att ni på
mottagningen
blev bemötta
med respekt och
på ett hänsynsfullt sätt
95 %
100 %
100 %

Upplevde ni
delaktighet kring
besluten om er
utredning och
behandling
53 %
76 %
91 %

Avseende andel godkända remisser så ser vi att remiss
kvaliteten har ökat delvis som en följd av arbetet med
våra lokala samverkansprogram
Patientenk ät

Minnesmottagningen genomför en årlig patientenkät
mätning. Den skickades 2013 ut till 100 patienter,
svarsfrekvens blev 58 procent. ( 2012 utskickad till 106
patienter, svarsfrekvens 53 procent. 2011 utskickad till
100 patienter, svarsfrekvens 74 procent.)
Patienterna är totalt sett mycket nöjda med den
utredning och behandling man fått på mottagningen.
Den största förbättringen ses när det gäller delaktighet.
Att frågan omformulerats något på den senaste enkäten
kan spela viss roll men även att mottagningen har arbe
tat aktivt för att förbättra patientens upplevelse av
delaktighet.
R e s u ltat i s amverkan sar b etet

Uppdragets syfte är att stärka vårdkedjan för personer
med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt att för
bättra livssituationen för dem och för deras närstående.
Minnesmottagningen har valt att skapa samverkans
överenskommelser genom upprättande av lokala sam
verkansprogram. I dessa tydliggörs ansvarsfördelning
och informationsöverföring mellan de olika vårdgivarna.
För minnesmottagningens del har uppgiften även om
fattat informations- och utbildningsinsatser.
Under året har det genomförts ett stort antal sam
verkansmöten, aktiviteter och utbildningar kring demens
med primärvård, stadsdelar, Kompetenscentrum och
CeFam.
Handlingsplaner för implementering av de lokala
samverkansprogrammen är upprättade, där beskrivs
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Skulle ni
rekommendera
minnesmottagningen till andra
88 %
94 %
100 %

Hur värderar ni
som helhet den
utredning/
behandling ni
har fått
81 %
94 %
98 %

identifierade förbättringsområden med förslag på
åtgärder, samt vilka aktörer som har ansvaret.
Uppföljning av handlingsplanerna kommer att ske vid
lokala samverkansmöten, två gånger per år. En plane
ring för den framtida arbetsprocessen gällande uppfölj
ning och lokala samverkansmöten har utformats.
Under 2013 har stor tonvikt lagts på att utforma, och
arbeta fram ett lokalt samverkansprogram inom stads
delen Spånga-Tensta. I detta program har handlings
plan tagits fram för utredning av personer med annan
kulturell och språklig bakgrund samt handlingsplan för
undvikande av undernäring utarbetats.
Sen tidigare finns lokala samverkansprogram med
Bromma, Ekerö och Hässelby/Vällingby och dessa har
följts upp. Samverkansavtal mellan geriatriken, primär
vården, primärvårdsrehabiliteringen och ovanstående
stadsdelar har tecknats. Utbildningsplaner i föreläsnings
form för de olika aktörerna har skapats.

Förbättringsarbete
Utifrån analys av de egna kvalitetsmålen i demensutred
ningsprocessen, t ex patientenkät, SveDem-analys och
remisstatistik framkom behov av förbättrade väntetider,
utredningstider, i viss mån tillgänglighet, bättre informa
tion om läkemedelsbehandling samt tydliggörande av
planerade stödinsatser så att patienten vet vilken aktör
som ska hjälpa dem.
• Vi har förbättrat vår tillgänglighet från förgående år
genom bland annat snabbare handläggning av remis
ser och anpassning av mottagningstider till behoven.
Användningen av elektroniska remisser i journalsys
temet TakeCare har också bidragit genom att det
snabbat på remisshanteringen.

• Ur SweDem såg vi att utredningstiden behövde
förbättras. Skärpt utredningsplanering med jämnare
inflöde av bedömningar till arbetsterapeut samt
förbättrade samarbetsrutiner med primärvårdsreha
biliteringens arbetsterapeuter har gjorts för att
utnyttja resurser effektivt och korta utredningstiderna.
• I det nya geriatrikavtalet ingår samverkansuppdraget
som tidigare var separat. Nya arbetssätt och processer
har utarbetats för att införliva samverkansuppdraget
i det basala uppdraget. Arbetet fördelas på olika kon
taktpersoner som ansvarar för planering och samver
kan i respektive stadsdelsområde.
• Tydligare information ges om olika vårdgivares
ansvarsområden genom utformning av och utdelning
av skriftlig patientinformation.
• Förbättrad delaktighet/information till patienterna
har skett bland annat genom att vi delger de indivi
duella utredningsresultaten och planeringen, både
muntligen och skriftligen, liknande ett ”trygghets
kvitto”.
• Avseende innehållet i en demensutredning följer vi
resultaten i SveDem. På basen av resultaten har vi
gjort anpassningar till gällande nationella och veten
skapliga riktlinjer. Vi har minskat andelen utförda
EEG och ökat andelen neuropsykologutredningar
och undersökningar med magnetkamera.

• Minnesmottagningen har haft stort fokus på anhörig
stöd efter SLL:s fokusrapport ”Stöd för anhöriga till
personer med demenssjukdom” och HSF initierade
flera projekt. Vi påbörjade 2011, i projektform, anhö
riggrupper för maka/make/sambo till personer med
demenssjukdom. Detta är även en del av samverkan
mellan kommun, primär- och specialistvård. Anhö
riga till patienter med Alzheimers sjukdom träffades
vid sju tillfällen och det har varit en grupp per termin.
Varje tillfälle innehåller en professionell föreläsning
(t ex läkare, psykolog, arbetsterapeut) samt tillfälle för
deltagarna att fritt diskutera sin situation. Då behovet
varit stort av information och nöjdheten var mycket
hög (i snitt 6,39 av 7 möjliga poäng) integrerades
anhöriggrupperna i den ordinarie verksamheten.
För att nå fler närstående planeras nu även för an
höriggrupper riktade till barn till patienter med
demenssjukdom.
• Ökat fokus på avancerat kognitivt stöd har tillkommit
med gruppverksamhet, i regi av arbetsterapeut, för
inlärning av tekniska hjälpmedel av typ smartphones
med specialprogram för kognitivt handikapp.
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Huvudprocess
Primärvårdsrehab
och Neuroteam

Huvudprocess, Primärvårdsrehab

Brommageriatriken bedriver sedan oktober 2012
primärvårdsrehabilitering med ett basuppdrag som
innebär mottagning och hemrehabilitering samt tilläggs
avtal för neuroteam. Sedan december 2013 har vi också
tilläggsavtal för kiropraktik.
I basuppdraget ingår två hemrehabteam med vardera
en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Teamet gör
hembesök och följer upp patienter som skrivits ut från
slutenvården eller patienter som själva enligt Vårdval
Stockholm väljer Rehabcentrum Bromma för sin reha
bilitering. På mottagningen arbetar två sjukgymnaster,
en arbetsterapeut och en dietist på halvtid. Sedan de
cember 2013 finns även en kiropraktor på halvtid.
För ett bra mottagande och omhändertagande av
patienten finns en receptionist på mottagningen som
tar emot patienter, registrerar remisser, bokar besök,
bokar sjukresor och svarar i telefon.
Under 2013 erbjöds artrosskola under vår och höst.
Arbetsterapeut och sjukgymnast samarbetar i artros
skolan för att informera patienter med artrosproblema
tik om hur de bäst kan träna och klara sin ADL (dagliga
aktiviteter) för att undvika smärta. Under vår och höst
ledde mottagningens dietist en diabetesskola för nyin
sjuknade diabetiker. Under hösten startade dietisten
i samarbete med en sjukgymnast en livsstilsskola där
man informerade om träning och diet vid viktproblem.
I neuroteamen arbetar sjukgymnast, arbetsterapeut,
kurator samt logoped i team kring patienten, i första
hand i dennes hem. Kurator och logoped gör i mindre
utsträckning hembesök och har störst andel mottag
ningsbesök. Två dagar i veckan erbjuder neuroteamen
gruppträning för de patienter som vill och har förmåga
att komma till mottagningen. Alla yrkeskategorier sam
arbetar i gruppträningen och den kombineras ofta med
en individuell behandling.
Primärvårdsrehabilitering är en verksamhet med
stora variationer i antalet inkommande remisser. För att
bäst kunna möta behovet från patienter krävs en stor
flexibilitet i organisationen. Gruppverksamhet har visat
sig vara ett sätt att effektivisera öppenvården och kunna
erbjuda fler patienter behandling.

Öppenvårdsbesök		 2013

2012*

Mottagning + hemrehabilitering		

9 248

1 746

Neuroteam 		

4 767

949

Totalt öppenvårdsrehabiliteringen		

14 015

2 695

*2012 omfattar endast okt-dec
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Rehabcentrum Bromma har haft ett fortsatt stort remiss
flöde under 2013. De två hemrehabiliteringsteamen har
under året tagit emot 1 671 remisser. De patienter som
har behov av uppföljning efter slutenvård på Bromma
geriatriken, och som själva väljer Rehabcentrum
Bromma som vårdgivare, står för en stor andel av
remisserna till hemrehabiliteringen och neuroteamen.
Övriga remittenter är i första hand Capio S:t Görans
Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.
Mottagningen har tagit emot 956 valfrihetspatienter.
Primärvårdsrehabilitering vänder sig till patienter i alla
åldrar och idag är det vanligt med patienter under 65 år
på Rehabcentrum Brommas mottagning.

Huvudprocess, Neuroteam
Inom tilläggsuppdraget neuroteam har det skett en del
förändringar under året. Från januari till september
fanns Neuroteam Bromma med samma upptagnings
område som Brommageriatriken och dessutom Neuro
team Kungsholmen med Kungsholmen och Norrmalm
som upptagningsområde. Den första oktober övergick
Neuroteam Kungsholmen till ett eget basuppdrag med
mottagning på Stockholms Sjukhem, Kungsholmen.
Under 2013 inkom 550 remisser till neuroteamen.
Enligt avtal ska minst 80 patienter per år behandlas för
att upprätthålla kompetensen. Den stora efterfrågan
medförde start av ytterligare ett neuroteam i Bromma.
Enligt avtal ska rehabiliteringen ske i direkt anslutning
till ett slutenvårdstillfälle eller efter remiss från läkare
och kontakt ska etableras med patienten inom 48 tim
mar efter mottagande av remiss. Patienter över 18 år
med neurologiska sjukdomar kan erbjudas rehabilitering
i hemmet och på mottagning av teamet.

Kvalitetsresultat
Under 2013 har tillgänglighetskraven uppfyllts till
100 procent i både Primärvårdsrehabprocessen och
Neuroteamprocessen.
Kvalitets mål

I primärvårdsrehabprocessen är kvalitetsmålet att
95 procent av patienterna, i behov av hemrehabilitering
direkt efter slutenvård, ska ha erbjudits rehabiliterings
insats inom 24 timmar vardagar.
• Hemrehabiliteringen har för samtliga 300 patienter,
med behov av rehabilitering direkt efter avslutat
slutenvårdstillfälle, påbörjat insatserna inom
24 timmar vardagar.
• Mottagningen har påbörjat rehabiliteringsinsatser för
samtliga 502 patienter, i akut behov av rehabilitering,
inom tre vardagar.

• Tilläggsuppdrag neuroteam har som kvalitetsmål
att 95 procent av patienterna, i behov av hemreha
bilitering direkt efter avslutat slutenvårdstillfälle, har
påbörjat rehabiliteringsinsatserna inom 48 timmar
vardagar. För samtliga 550 patienter har neuro
teamen påbörjat rehabiliteringsinsatserna senast
inom 48 timmar vardagar.
• Patientenkäten visar att kvalitetsmålet, 90 procent
nöjda patienter är uppnått.
Patientenk ät
PAT I E NTE N KÄT, P R I MÄRVÅR D S R E H AB I L I TE R I N G (SVA R S F R E K V E N S 6 4 % )
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

2013

Vad tyckte du om
vården du fått
hos oss.
Mycket nöjd/Nöjd

Är du nöjd med
informationen du
fått
Ja

100 %

100 %

Förbättringsarbete
• De öppna svaren i enkäten 2012 visade att öppen
vårdspatienterna önskade fler möjligheter att träna
i grupp. Under 2013 har detta blivit möjligt. Artros
skola, Medicinsk yoga, Diabetesskola samt Vikt- och
Livsstilsskola är några av de gruppverksamheter som
erbjudits. Verksamheterna har varit mycket efter
frågade och uppskattade. En planerad utökning av
verksamheten sker under första halvåret 2014 då man
startar handträningsgrupper för artros-, reumatiker
och neuropatienter.
• För att kunna erbjuda ett större utbud av vård och
behandlingar samt för att inte andelen sjukgymnastik
ska överstiga avtalets 60 procent, anställdes i decem
ber en kiropraktor på halvtid. Tillskottet har fallit väl
ut och inneburit att en ny stor patientgrupp sökt sig
till Rehabcentrum Bromma. Den nya patientgruppen
består till stor del av yrkesverksamma personer med
rygg- och nackproblem.
• Under året har stora utbildningssatsningar gjorts för
att personalen inom primärvårdsrehab och neuro
team ska få ökad kompetens inom de områden som
efterfrågas. De nya patientgrupperna har inneburit
ett ökat behov av kunskap inom framförallt psyko
somatik, demensbedömningar och smärtbehandling.

Är du nöjd med
bemötandet från
personalen.
Ja

100 %

Kan du tänka dig
att rekommendera
vården vid
Brommageriatriken
till någon du känner.
Ja
100 %

Patientsäkerhet
Patientsäkerhetskulturmätning
I november 2010 genomförde vi en patientsäkerhets
kulturmätning via Indikator, Institutet för kvalitetsindi
katorer. Det är samma enkät som används av de flesta
landsting i Sverige Syftet med mätningen var att få en
indikation på viktiga förbättringsområden för att uppnå
en bra patientsäkerhetskultur.
Baserat på enkätresultatet 2010 identifierade vi
följande förbättringsområden:
• ”icke straff och skuldbeläggande kultur”
• ”högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet”
• ”arbetsbelastning och personaltäthet”
• ”information och stöd till patient”
Förbättringsområdena resulterade i en handlingsplan.
I november 2012 upprepades patientsäkerhetskultur
mätningen. Resultatet presenteras nedan. Vi ser en viss
förbättring i de områden vi fokuserat på.
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jäm f ö rels e B R O M M A 2 0 1 0 o c h 2 0 1 2

Resultat patientsäkerhetskulturmätning, jämförelse
2010–2012. Fortsatt förbättringsarbete planerades för
2013 där ett förbättringsområde var och är ”icke straff
och skuldbeläggande kultur”.
Benägenhet att
rapportera händelser
100

Information och stöd till personal
vid negativ händelse

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

80

Information och stöd till patient
vid negativ händelse
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40

Överlämningar och
överföringar av
patienter och information

Min närmaste chefs agerande
kring patientsäkerhet
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Samarbete mellan
vårdenheterna

Lärande organisation

Samarbete inom vårdenheten

Högsta ledningens stöd till
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och personaltäthet

Öppenhet i kommunikationen

En icke straff- och skuldbeläggande kultur

Återföring och kommunikation kring avvikelser
2010
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jäm f ö rels e B R O M M A – S L L 2 0 1 2

Resultat patientsäkerhetskulturmätning, jämförelse
Brommageriatriken och Stockholms läns landsting,
2012. Jämförelsen med SLL totalt, där vi generellt ligger
något högre, indikerar också att fortsatt förbättrings
arbete med ”icke straff- och skuldbeläggande kultur”
ska vara i fokus.
Benägenhet att
rapportera händelser
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En icke straff- och skuldbeläggande kultur

Återföring och kommunikation kring avvikelser
SLL
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Brommageriatriken

Avvikelser
2013

2012

Tillbud

246

336

Negativ händelse

532

419

Totalt antal avvikelser

778

755

16
0

22
0

Allvarlig vårdskada
Betydande
Katastrofal

2011

866

Typ av vårdskada			
Trycksår
47
47
Fall
377
378

7
471

Läkemedels avvikelser

163

123

160

Resultatet för 2012 utgörs av registreringar i gamla
rapportsystemet fram till 1 mars och därefter i HändelseVis.
Definitioner: Tillbud innebär att något hänt men patienten har
inte drabbats.
Negativ händelse innebär att något har hänt och patienten har
drabbats av vårdskada, ett fall innebär t ex alltid att patienten
drabbats av negativ händelse (vårdskada) oavsett om kroppslig
skada har uppstått eller inte.

Analys

I och med införandet av det webbaserade stödet för
avvikelsehantering, HändelseVis, den 1 mars 2012
och ändrad klassificering i enlighet med Socialstyrelsen
riktlinjer är möjligheten att i detalj jämföra 2013 års
avvikelser med föregående år begränsad. Vår bedöm
ning är dock att avvikelseregistreringarna har ökat
efter införandet av HändelseVis och att återföringen
till rapportören har förbättrats.
Vi har under en följd av år arbetat med att öka av
vikelserapporteringen och kunskapen om dess betydelse
i patientsäkerhets- och förbättringsarbetet. Ökningar är
därför inte säkert en ökning i det faktiska antalet avvi
kelser utan möjligen en följd av bättre rapporteringsfölj
samhet. Antalet avvikelser i år är marginellt högre (tabell
ovan) än förgående år.
Antalet rapporterade trycksår är detsamma som före
gående år. I sårprocessen har vi under 2013 haft fokus
på trycksårsprevention och förbättringar har gjorts kom
binerat med utbildning. Vi bedömer att det oföränd
rade resultatet till viss del beror på bättre följsamhet till
rapportering och det faktum att vi haft en åtta procentig
ökning av antalet vårdtillfällen.
Antalet fall är väsentligen oförändrat från föregående
år, men antalet vårdtillfällen är större enligt ovan vilket
bör indikera en relativ sänkning. Resultatet bedöms vara
en effekt av förbättringsarbetet i fallpreventionsproces
sen. Vi bedömmer att följsamheten att rapportera fall
är god. Läkemedelsavvikelserna är färre än förra året
som en följd av förbättringsarbete i läkemedels- och
läkemedelsadministrationsprocesserna.

Allvarliga vårdskador utgörs främst av konsekvenser av
fall där tio frakturer inträffat. Vad gäller läkemedelsavvi
kelser har ingen avvikelse resulterat i bestående skada.
Avvikelserapportering är en viktig del i kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet. De lärdomar vi får genom att
aktivt följa och analysera avvikelser ger ett underlag för
förbättringsarbete i processerna och bidrar till att vi kan
erbjuda en god och säker vård. Under året har arbetet
med att stimulera rapportering av avvikelser fortsatt.
Vi arbetar med händelseanalyser för att stärka under
laget till förbättringar i vårdprocesserna. Alla avvikelser
går via enhetschefen till aktuell processledare för analys,
och förbättring av processen.
Le x M aria

En Lex Maria anmälan har gjorts under 2013.
Anmälan rör en brist i uppföljning och handläggning
av syrgasbehandling.
Patientnämn d en

Patientnämnden har under året haft tio ärenden som
avser Brommageriatriken varav fem ärenden har kom
mit till vår kännedom som en begäran om yttrande.
Övriga har hanterats av Patientnämnden.
De ärenden vi har fått tillfälle att yttra oss över har
handlat om olika uppfattning om vårdinnehåll, transpor
ter, bristande omvårdnad samt om försvunna ägodelar.
K lag o mål o c h synp u nkter

Vi arbetar systematiskt med att ta emot, registrera och
analysera klagomål. Vår folder ”Klagomål och synpunk
ter” finns lättillgänglig för alla patienter och närstående.
Vi har under året fått in 28 synpunkter/förbättrings
förslag (jämfört med 46, 2012). Vi har haft som mål att
öka antalet registrerade klagomål och synpunkter men
fortfarande finns en, sannolikt stor, underrapportering.
De flesta klagomål och synpunkter löses direkt på plats
och alla rapporteras inte men arbetet fortsätter med
ökad registrering i syfte att få volymer möjliga att analy
sera på övergripande nivå och utgöra grund för process
förbättringar. Tillgänglighet, bemötande och
mat är vanliga orsaker till klagomål och synpunkter.
Bemötandefrågorna arbetar vi med inom ramen för
vår satsning på vårdmöten med omtanke, respekt och
kunskap. Synpunkter avseende mat vidarebefordras
till vårt kök för analys. Tillgängligheten handlar om
att några patienter upplever att man får vänta för länge
vid begäran om hjälp.
H än d els eanalys er

Tio händelseanalyser och fem omfattande journal
granskningar har gjorts under året. Samtliga fallskador
som resulterat i en fraktur (10) har händelseanalyserats.
Två händelseanalyser gällde läkemedel och en gällde
utskrivningsrutiner. Vid en sammanfattande analys
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av de händelseanalyser som gäller fall framkommer
att kommunikationen brister mellan vårdpersonal samt
mellan personal och patienter. Patienterna som faller
har ofta kognitiv svikt/förvirring. Fallen sker när be
manningen är låg, t ex under helger eller nattetid.
För att komma till rätta med kommunikationsbristerna
har SBAR, som är ett kommunikationsverktyg använd
bart vid överrapporteringar, introducerats vid kliniken.
Investeringar kopplade till fallpreventionsprocessen
har gjorts i syfte att minska antalet fall genom att fler
larmmattor köpts in och att patientkallelsesystemet
uppgraderats.

Kompetensutveckling
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och vår
modell bygger på en struktur med såväl gemensam
som enhetsspecifik och individuell kompetensutveckling.
En strukturerad kompetensinventering på individnivå
har genomförts och det resultatet, kvalitetsmål och
analys av avvikelser ligger till grund för planeringen av
kompetensutveckling i verksamhetsplanen. Under 2013
utarbetades en kompetensmodell för omvårdnadsperso
nal vilken är under implementering. Nedan finns exem
pel på några av de kompetensutvecklingsaktiviteter som
har genomförts på Brommageriatriken under 2013:

Enhetsspecifik (urval)

Individnivå (urval)

Strokekompetensutbildning

Utbildning intern,
biträdande enhetschef

Ortopediutbildning
Gasutbildning

YGS (Yngre Geriatriskt
Symposium)

Uppdragsutbildning i
Kognitiv rehabilitering

Geriatriskt forum

Akupunktur
AMPS (Assesment of motor
and processor skills)
Medicinsk yoga
Neurologi
OMT (Ortopedisk manuell
terapi)
Handträning
Artrosskola
Demensbedömningar

Geriatriskt forskarforum
Undersköterskedagar
Handledarutbildning, läkare,
sjuksköterskor och under
sköterskor
Senior i Centrum Malmö
WUB/vård av äldre
Strokekonferens
Magisterutbildning
(arbetsterapeut och sjuk
gymnast)
Doktorandstudier (arbets
terapeut och sjukgymnast)

Koncerngemensamma utbildningar redovisas på sidorna
17–19.
St u d enter

Under 2013 erbjöd Brommageriatriken 264 veckor för
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från
medelånga utbildningar, vilket omfattar sjuksköterske
studenter, arbetsterapeutstudenter och sjukgymnaststu
denter. Även två logopedstudenter har tagits emot.
14 ST-läkare har gjort sin ST-tjänstgöring på Bromma
geriatriken under föregående år.
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Palliativt Centrum bildades 2012 då all specialiserad palliativ vård och specialiserad (”avancerad”)
sjukvård i hemmet (ASIH) inom Stockholms Sjukhem samlades i ett gemensamt verksamhetsområde.

Avancerad sjukvård i hemmet och
specialiserad palliativ vård
Palliativt Centrum har en hög ambition att bidra till
utvecklingen av kunskapsområdet, dels genom att till
handahålla palliativ vård med hög kvalitet, dels genom
att i samverkan med Stockholms Sjukhems FoUU-enhet
sprida kunskap och bedriva forskning. Ambitionen
manifesteras i visionen ”i frontlinjen för palliativ vård
och utveckling”.
Palliativt Centrum arbetade under 2012 efter upp
handlade avtal med Stockholms läns landsting (SLL).
Den 15:e januari 2013 inleddes två nya avtal enligt Lag
om valfrihetssystem (LOV) med vårdval för specialiserad
palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH).
Verksamheten har vuxit kraftigt under året. ASIH har
utökats från 130 till 170 patienter inskrivna i heldygns
vård. Även den specialiserade palliativa slutenvården
har utökats från 27 till 34 vårdplatser vid två vårdavdel
ningar på Kungsholmen. I genomsnitt för helåret 2013
har 172 patienter varit inskrivna för heldygnsvård vid
Palliativt Centrum.

Våra huvudprocesser

Vi ska också tillhandahålla konsulttjänster, t ex blod
transfusioner i hemmet, handledning och kompetens
överföring till primärvård och äldreboenden samt
rådgivning i enskilda patientärenden.

Huvudprocess, Specialiserad
palliativ slutenvård och
specialiserad sjukvård
Under 2013 inkom totalt 2 016 (2 209) remisser till
Palliativt Centrum. Efterfrågan på de båda huvudupp
dragen har varit hög under hela året. Flertalet remisser
kommer från Karolinska Universitetssjukhuset och från
Capio S:t Görans Sjukhus, framför allt från onkologi-,
medicin-, kirurgi- och lungklinikerna. I och med utök
ningen av ASIH-verksamheten har akuta inläggningar
från dessa enheter till våra palliativa vårdavdelningar
ökat kraftigt. En noggrann planering av verksamheten
krävs för att klara avtalskravet om inläggning till vård
avdelning inom fyra timmar vid akuta behov.

Palliativt Centrum arbetar efter två huvudprocesser
specialiserad palliativ vård och specialiserad sjukvård.
Specialiserad palliativ vård innebär vård i livets slut
för patienter med speciella behov (fysiska, psykologiska,
sociala och/eller existentiella). Vårdens mål är bästa
livskvalitet genom lindrande åtgärder av besvärande
symtom. Vården erbjuds på vårdavdelning och i
hemmet.
Specialiserad sjukvård innebär vård i hemmet där
den allmänna hemsjukvårdens kompetens inte är till
räcklig, vilket i princip innebär sjukhusvård bedriven
i hemmet.
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Patienter vårdade inom ASIH och den palliativa slutenvården
ASIH Innerstaden

ASIH Bromma

Palliativ slutenvård

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

20 678

13 688

12 517

30 222

23 802

21 367

10 018

9 774

9 890

Medianvårdtid/vårdtillfälle

63

44

–

36

31

–

9

13

13

Avlidna

48

57

50

52

41

51

425

362

411

–

2 661

3 682

–

9 358

9 597

–

–

–

Vårddygn

Besök målgrupp 2

I tabellen markeras de värden som inte är relevanta för vårduppdraget med ett streck (–).
För 2012 bygger delar av statistiken på perioden 2012-01-01-2012-12-03 (övergång till nytt journalsystem 2012-12-04).

R E M ITTE NT TI LL PALLIATIV VÅR DAVDE LN I NG

ÖVR IGA
106

ASI H
136

G E R IATR I K
29
KAROLI NSKA
SOLNA LU NGA/
GASTRO
48

KAROLI NSKA SOLNA
ON KOLOG I /
H E MATOLOG I
97

CAPIO
S:T G ÖRAN
KI R / M E D
68

Vårdens inriktning innebär att många dödsfall inträf
far inom Palliativt Centrums verksamhet. Under 2013
(2012) avled 425 (362) patienter på vårdavdelningen
medan 100 (95) patienter fick möjlighet att tillbringa
den sista tiden i livet i sitt hem med stöd av ASIH.
Inom Palliativt Centrums verksamhet avled således totalt
525 (457) personer, av dessa hade 90 procent avancerad
cancer, övriga hade svår organsvikt (exempelvis hjärta,
lungor, lever, njure) eller neurologisk sjukdom.
Efterlevandestöd är en viktig del av vården. Det stora
antalet dödsfall innebär stora insatser med att stödja
närstående både under vårdtiden och efter patientens
dödsfall För unga vuxna efterlevande finns en strukture
rad uppföljning i grupper.
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ASIH har i den specialiserade hemsjukvården ett
tydligare uppdrag att vårda patienter med instabila
sjukdomstillstånd eller försämring på grund av kronisk
sjukdom. Det är patienter som har behov av avancerad
medicinsk vård och omvårdnad för att undvika vård på
sjukhus och för att påskynda möjlighet till vård i hem
met i stället för på sjukhus. Som exempel kan nämnas
gruppen de mest sjuka äldre, patienter som behöver
vård vid svår hjärtsvikt och KOL samt patienter i behov
av understödjande behandling i samband med cellgifts
behandling eller vid långvarig tillförsel av näring eller
antibiotika genom dropp.
Som stöd för arbetet med patienter finns flera delpro
cesser som beskriver några av de vanligaste momenten
i vården såsom åtgärder vid smärta, sårvård, fallrisk, nu
trition, hanteringen av läkemedel, närståendestöd, och
– nytt för 2013 – existentiellt stöd. I samtliga delproces
ser finns FoUU-representant med i processgruppen för
att stödja införandet av ny kunskap och för att förbättra
möjligheter till god utvärdering.

Kvalitetsresultat
Vårdens kvalitet utvärderas kontinuerligt utifrån
de parametrar för uppföljning som uppdragsgivaren
Stockholms läns landsting har, kvalitetsregister (Svenska
palliativregistret och Senior Alert) samt interna kvali
tetsparametrar, avvikelser, klagomål och synpunkter.
Vi arbetar vidare med en strukturerad vårdplan för
döendet – Liverpool Care Pathway (LCP). Ett urval av
kvalitetsparametrarna återfinns inom följande områden:

Fö l j s amhet till K lo ka Li stan
Kvalitetsområden			Resultat
Kunskapsbaserad och
ändamålsenlig
hälso- och sjukvård
Antal vårdtillfällen då patientens
smärta skattats med VAS/NRS
vid inskrivning
Andel patienter som registrerats
i Svenska palliativregistret

2013

99 %
100 %

2012

96 %
99 %

2011

98 %
99 %

Andel vårdtillfällen där vidbehovsläkemedel i injektionsform fanns
ordinerade sista veckan i livet

99 %

98 %

98 %

Andel patienter där smärta
skattats sista veckan i livet

75 %

97 %

85 %

Andel patienter som haft
vårdplan LCP

76 %

72 %

75 %

Effektiv vård 			
Andel vårdtillfällen då vårdplan
finns upprättad inom 4 dygn
(från 2013 inom 1 dygn)
Andel tillfällen då vårdplanen
utvärderats

100 % 100 %
95 %

95 %

98 %
97 %

Vård i rimlig tid			
Andel remisser som
besvarats inom 24 timmar

100 % 100 %

Palliativt Centrums följsamhet till Kloka Listan är god,
resultatet för SLL totalt är 75 procent.

99 %

Följsamhet till Kloka Listan
(Recept, DU90)

2013

2012

2011

ASIH Bromma

82 %

79 %

80 %

ASIH Innerstaden

82 %

70 %

68 %

Palliativ vårdavdelning

78 %

71 %

77 %

Kvalitets regi ster

Senior Alert
Palliativt Centrum har under 2013 registrerat patienter
i kvalitetsregistret Senior Alert. Vi finner inte att detta
kvalitetsregister tillfört vården av patienten så stor nytta.
Vi har redan tidigare registrerat och bedömt risker för
nutrition, fall och undernäring – något som Senior Alert
sätter fokus på. På en punkt har det dock inneburit en
kvalitetsförbättring. Det är bedömning och åtgärd av
munhälsa som vi nu gör med ökad systematik. Vi regi
strerar den så kallade Revised Oral Assessment Grade
(ROAG) som mätvärde i patientjournalen.
Svenska palliativregistret
Flertalet av de patienter som får vård vid Palliativt
Centrum har uttalade behov av symtomlindring i livets
slut. Resultaten från Svenska palliativregistrets kvalitets
indikatorer visar ändå en mycket hög grad av uppnådda
mål. Under 2013 har vi infört regelbunden värdering
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av munhälsa (ROAG) och validerad smärtskattning för
patienter med nedsatt kognitiv funktion (Abbey Pain
Scale). Under kommande år planerar vi förbättra doku
mentationen av önskemål om var patienten vill vårdas
och utveckla dokumentationen av och handlingsplaner
vid risk för eller vid förekomst av trycksår.
På Palliativt Centrum är det i huvudsak läkare som
registrerar uppgifter i Svenska palliativregistret. För nya
läkare har vi observerat att det tar tid att lära sig hitta
information i patientjournalen och att det kan vara svårt
att tolka vissa öppna frågor. Vi har därför utarbetat en
mall som ger information om var de efterfrågade uppgif
terna kan återfinnas i patientjournalen. Mallen kommer
att implementeras under 2014.
a)

Sven s ka palliativregi stret

Följande figurer visar en sammanställning av
kvalitetsresultat ur Svenska palliativregistret avseende:
A) Palliativt Centrums alla tre enheter, baserad
på 455 registreringar och
B) Stockholms läns landstings samtliga 6125
registreringar i Svenska palliativregistret.
Reslutat palliativ vård i livets slut under 2013:

Eftersamtal erbjudet
100
Läkarinformation till närstående

Läkarinformation till patienten

80
60

Lindrad från rosslig andning

Uppfyllt önskemål
om dödsplats

40
20
Lindrad från ångest

Munhälsa bedömd

0

Avliden utan trycksår

Lindrad från illamående

Lindrad från smärta

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket

Utförd validerad smärtskattning
Målvärde

Resultat Palliativt Centrum

Eftersamtal erbjudet

b)

100
Läkarinformation till närstående

Lindrad från rosslig andning

Läkarinformation till patienten

80
60

Uppfyllt önskemål
om dödsplats

40
20
Lindrad från ångest

Munhälsa bedömd

0

Lindrad från illamående

Avliden utan trycksår

Lindrad från smärta

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket

Utförd validerad smärtskattning
Målvärde
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Resultat SLL totalt

Patient- o c h n ä r ståen d eenk äter

Vi har genomfört egna patient- och närståendeenkäter
i maj och november. Resultaten är mycket goda både
totalt och uppdelat per vårdenhet. Över 97 procent av
både patienter och närstående är nöjda med vården.
Vi har också undersökt frågor om personalkontinuitet,
delaktighet och om man skulle rekommendera vården
till någon man känner. Återigen är bedömningen mycket
positiv, se figur. Det som vi själva haft störst problem
med är att tillhandahålla en god läkarkontinuitet vilket
möjligen kan tolkas av resultatet. Vi har under året
ändrat schemaläggningsstrategi vilket delvis avhjälpt
situationen och förbättrat kontinuiteten.

Palliativt Centrum är i en intensiv tillväxtfas, men
får trots detta mycket goda resultat när det gäller
patientnöjdhet. För att fortsatt uppnå dessa goda resultat
arbetar vi för att behålla medarbetarnas höga engage
mang och kunskap, med ett patientbemötande som
kännetecknas av våra värderingar; omtanke respekt
och kunskap i fokus, bland annat genom intensifierad
kompetensutveckling för medarbetarna.

R e s u ltat egen patientenkät, 2013
PATIENT
Känner du dig delaktig i vården?
100
80
60

NÄRSTÅENDE
Skulle du rekommendera
oss till någon du känner?

PATIENT
Är du nöjd med
kontinuiteten av personal?

40
20
0

NÄRSTÅENDE
Är du nöjd med
kontinuiteten av personal?

PATIENT
Skulle du rekommendera
oss till någon du känner?

NÄRSTÅENDE
Känner du dig delaktig i vården?

P u nktprevalen s m ätningar ( P P M )

Palliativt Centrum deltar två gånger per år i punkt
prevalensmätningar (PPM) avseende följsamhet till
hygienregler, samt förekomst av vårdrelaterade
infektioner och trycksår.

och vi kommer att arbeta tillsammans med hygien
ombuden för att förbättra resultaten under 2014.
Vi har på eget initiativ försöksvis börjat med
registreringar även på ASIH Innerstaden.

Följsamhet till basala hygienrutiner
och klädregler (BHK)
Andel patientkontakter där basala hygienrutiner och
klädregler i alla delar har blivit korrekt utförda har trots
ansträngningar inte förbättrats. Värden för våren och
hösten 2013 är 62 procent respektive 60 procent full
efterlevnad jämfört med 60 procent för 2012. En för
klaring är sannolikt den stora nyrekrytering som skett
under året. Ansträngningarna behöver intensifieras

Förekomst av vårdrelaterade
infektioner (VRI)
Punktprevalensmätningar (PPM) har genomförts vid
två tillfällen. 14 procent av patienterna bedömdes ha
en vårdrelaterad infektion. Flertalet av dessa har inte
uppkommit vid våra enheter. Vi gör spårning av eventu
ell smittspridning i samband med varje oväntat konsta
terande av multiresistent smitta och har inte i något fall
hittat sekundära fall under vårdtiden hos oss.
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Risk för och förekomst av trycksår
Vid PPM 2013 noterades trycksår från grad 1 (rodnad)
till grad 4 (fullhudsskada) hos 43 procent av patienterna
på vårdavdelningen. Fullhudsskada sågs hos 2 procent
av patienter, jämfört med 59 respektive 11 procent för
2012.
FÖ R E KO M ST AV TRYC KSÅR, 2 0 1 2 – 2 0 1 3
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Kategori 0.
Inga tecken på
begynnande
trycksår
2012

Kategori 1.
Rodnad (bleknar
ej vid tryck)

Kategori 2.
Delhudsskada
(avskavd hud
eller blåsa)

Kategori 4.
Fullhudsskada
(med sårkvaitet)

2013

Data från Svenska palliativregistret visar att tryck
skadorna tillkommit eller försämrats under vårdtiden
hos cirka 8 procent av patienterna. Det innebär att
majoriteten av skadorna fanns hos patienten vid an
komst till vårdavdelningen.
Både vårdavdelningen och ASIH arbetar aktivt med
att identifiera riskpatienter, lindra eller förebygga såren
med användande av tryckavlastande madrasser och med
andra förebyggande åtgärder. Tryckskador innebär
ett stort lidande och det förebyggande arbetet behöver
fortsätta. Under 2013 har en handlingsplan upprättats
för att minska uppkomst av trycksår under vårdtiden.
I handlingsplanen ingår bl a en ny sårprocess, att för
bättra dokumentationen, användande av aktivitetspla
ner samt att investera i fler och bättre tryckavlastande
madrasser. Samtidigt måste det beaktas att patienterna
som vårdas i palliativ slutenvård är mycket svårt sjuka,
ofta med tärande cancersjukdomar.

Förbättringsarbete
• Nya huvudprocesser, kopplade till de nya uppdragen,
har utarbetats och implementerats.
• Jour och beredskapen för all palliativ verksamhet,
inklusive ASIH Bromma, har samlats inom en
jourlinje.
• Revised Oral Assessment Grade (ROAG) har
introducerats för att säkra arbetet med att förebygga
och åtgärda problem från munhålan.
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Kategori 3.
Fullhudsskada
(utan sårkavitet)
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• För de patienter som inte kan medverka i vanlig
smärtskattning (exempelvis vid demenssjukdom) har
Abbey Pain Scale införts som komplement till vanlig
smärtskattning. Därmed kan vi ha en validerad
smärtskattning för alla patienter.
• Kvalitetsregistret Senior Alert har införts för registre
ring av riskbedömning och förebyggande åtgärder
avseende fall, nutrition, trycksår samt munhälsa.
• Som stöd för och för att säkra ett systematiskt arbete
med existentiella frågor har en delprocess ”Existen
tiellt stöd” utarbetats. Vidare har en delprocess om
palliativ sårvård färdigställts under 2013.
• Förbättringar har uppnåtts med hjälp av ett system
för rapporter med kvalitets- och produktionsdata från
patientjournalen, vilket underlättar verksamhetsupp
följningar.
• Dokumentationsprojektet har, tillsammans med
övriga verksamheter, genomförts och successivt
förfinats.
• Rutiner och hantering av livsuppehållande behand
ling har diskuterats vid flera läkarmöten. Nya etiska
riktlinjer från Svenska Läkarsällskapet har underlättat
den svåra diskussionen med patienter och närstående.
Målsättningen är att alla patienter ska ha ett doku
menterat underlag för livsuppehållande behandling
för att ge ett bra beslutsunderlag för läkare under
jourtid och för att ansvarig sjuksköterska ska veta
hur handläggningen av hjärtstopp ska hanteras.
• Grundlig revision och samling av dokumentation
avseende hantering av alla typer av venösa infarter.

• Kompetensmodeller för alla professioner har
utarbetats och implementerats.
• Ett program för certifiering av användande av läke
medelspumpar har utarbetats. Utbildning av alla
läkare som arbetar vid palliativt centrum samt som
deltar i jour och beredskapslinjen ska genomföras.
• Ett nytt och mer utförligt introduktionsprogram
för läkare har driftsatts.
• Ett doktorandprojekt har inletts i samarbete med
FoUU som rör metadonbehandling och två studier
har inletts på ASIH Bromma, ett arbete om patient
säkerhet utifrån vårdvalet och en studie av opioidin
ducerad obstipation.
• En vetenskaplig utvärdering av arbetet med unga
vuxna fortsätter.
• Vid Capio S:t Görans kirurgklinik är en palliativ
konsultverksamhet nu etablerad. I anslutning till
detta bedriver FoUU ett mentorsprojekt för att
sprida kunskap om palliativ vård.
• Under hösten har en stor utbildningssatsning om
palliativ vård riktad till samtliga onkologklinikens
läkare inletts tillsammans med FoUU.
• Projektet utökat antal verksamhetsförlagda
utbildningsplatser (VFU) för sjuksköterskor har
slutförts och arbetet kommer att förvaltas vidare
inom Palliativt Centrum tillsammans med FoUU.
Patientsalar bemannade av studenter är en förstärk
ning av studentarbetet som är under utveckling.
• En kraftfull satsning på handledarutbildning har
genomförts under året.
• Genomförandet av den studentvalda kursen föränd
rades under året och kursutvärderingen blev påtagligt
förbättrad.
• Ledningen för Palliativt Centrum arbetar med att
tydliggöra det arbete som utförs av FoUU, bland

DIMENSION

annat genom FoUU-medverkan vid planeringsdagar
och i processarbete. Verksamhetsledningarna träffas
två till fyra gånger per år för att säkerställa kunskaps
överföring från FoUU till verksamheten.
• I samarbete med FoUU och etikgrupp har verksam
hetsnära aktiviteter genomförts, exempelvis artikel
lunch och etikdiskussioner vid enhetsmöten.

Patientsäkerhet
Patientsäkerhetskulturmätning
Den senaste mätningen av patientsäkerhetskulturen
inom Stockholms Sjukhem genomfördes i november
2012. Svarsfrekvensen vid Palliativt Centrum var
75 procent. I figur 4 är resultaten jämförda med Stock
holms läns landsting som helhet för år 2012. Eftersom
verksamheten organiserades om under 2012 är det inte
möjligt att göra jämförelser med tidigare år.
Palliativt Centrums resultat är genomgående högre
än för Stockholms läns landsting och för riket som
helhet. Undersökningen ledde till en koncerngemensam
aktivitet för hela överläkargruppen med Jon Ahlberg
från Patientförsäkringen LÖF som uppskattad föreläsare
om patientsäkerhet.
Benägenheten att rapportera händelser är god, men
kan sannolikt vara ännu högre. Återföringen av avvikel
ser sker huvudsakligen vid arbetsplatsträffar (APT), för
utom direkt återkoppling till rapportör genom avvikelse
hanteringssystemet HändelseVis.
Känslan av skuld vid rapportering av avvikelser har
diskuterats på APT samt vid utvecklingsdag för över
läkare, eftersom vi ser att detta är en faktor som kan
hämma rapporteringsbenägenheten.

R E S U LTAT

ME DEL MIN

MAX

MEDIAN

Benägenhet att rapportera händelser

66

48

10

88

48

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

72

57

8

97

60

Självskattad patientsäkerhetsnivå

71

52

5

90

56

Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet

78

61

18

97

61

Lärandeorganisation

64

58

16

97

59

Samarbete inom vårdenheten

92

81

40

100

83

Öppenhet i kommunikationen

86

72

43

93

74

Återföring och kommunikation kring avvikelser

85

73

31

97

77

En icke straff- och skuldbeläggande kultur

73

59

26

88

58

Arbetsbelastning och personaltäthet

60

50

0

98

52

Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete

69

49

8

78

50

Samarbete mellan vårdenheterna

61

52

17

79

54

Överlämningar och överföringar av patienter och information

72

47

6

89

44

Information och stöd till patient vid negativ händelse

71

57

5

94

58

Infomation och stöd till personal vid negativ händelse

85

58

23

87

59

Resultat för Palliativt Centrum markerat med blått, svart streck visar medelvärde för SLL.
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Avvikelser			

Patientnämn d en

Patientnämnden har under året haft ett ärende som
gäller Palliativt Centrum. Det gällde klagomål om
		
2013
2012
bristande information från vårdgivaren till närstående.
Tillbud		101
158
Efter kontakt med enhetens personal är närstående nöjd.
Negativ händelse		

134

61

Totalt antal avvikelser		

235

294

11
0

4
0

2
82

2
50

86

24

Allvarlig vårdskada
(negativ händelse klassad
som betydande/katastrofal)

Betydande
Katastrofal

Typ av vårdskada		
Trycksår
Fall
Läkemedels
avvikelser

K lag o mål o c h synp u nkter

Vi har under perioden mars till december fått in
38 förbättringsförslag. Tre synpunkter (klagomål)
har inkommit från patienter och/eller närstående.
Många förbättringsförslag kan direkt hanteras och
åtgärdas, andra förs till respektive delprocess för analys
och förslag till åtgärd. Flertalet presenteras på personal
möten och APT för återrapportering.
H än d els eanalys er

Resultatet 2012 är registreringar i gamla rapportsystemet fram till
1 mars och därefter i HändelseVis. För 2011 finns inte något jämförbart resultat då verksamheterna på Kungsholmen då organiserades
som ett verksamhetsområde, Sjukvård Kungsholmen.
Tillbud innebär att något hänt men patienten har inte drabbats
Negativ händelse innebär att något har hänt och patienten har drabbats
av vårdskada, ett fall innebär t ex alltid att patienten drabbats av negativ
händelse (vårdskada) oavsett om kroppslig skada har uppstått eller
inte.

Analys

Den vanligaste negativa händelsen är läkemedelavvikel
ser. Under 2013 registrerades totalt 86 läkemedelsavvi
kelser (37 procent av samtliga). Läkemedelspumpar
är ett återkommande problem, inte minst under jourtid.
En certifiering för användande har utarbetats för alla
läkare och en utbildning har hållits under hösten 2013.
Inom ASIH pågår ett arbete med att byta ut äldre
pumpar mot mer moderna.
Fall står för en stor andel av de rapporterade avvikel
serna inom palliativ vård. Totalt har 82 fall (35 procent)
klassificerats som negativa händelser, flertalet hade bara
mindre eller måttlig konsekvens. Aktivitetsplaner utarbe
tas för patienter som identifieras ha hög fallrisk. Förvir
rade patienter får ökad tillsyn och rörelselarm används.
Det är viktigt att arbetet med att minimera dessa olyckor
fortsätter då de förutom att riskera allvarlig vårdskada
för patienten också innebär en risk för arbetsskador då
personalen ska hjälpa patienten upp från golvet.
Vi söker en superanvändare för HändelseVis med
uppdrag att förutom att kunna systemet väl också ska
kunna ta ut rapporter och identifiera olika problemom
råden för en sammanfattad analys och åtgärdsförslag.
Le x Maria

Inga fall har anmälts enligt Lex Maria under året.
Ett Lex Maria-ärende från 2011 besvarades under 2013
och man fann att den handläggning och utredning som
gjordes av ärendet var tillfredsställande.
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Under året har två händelser föranlett en fördjupad
analys. En händelse rörde en patient som avvek från
vårdavdelningen. Patientens närstående deltog i händel
seanalysen och har fått full återkoppling. Ett arbete med
förbättrat rörelselarm pågår i samarbete med Inköpsoch serviceenheten samt med IT-enheten. Den andra
händelsen rörde en förväxling av kasset till läkeme
delspump för opioid. Utredningen visade på ett behov
av dubbelkontroll vid uthämtning av dessa kassetter
från läkemedelsförrådet. En handlingsplan utformades
utifrån analysen, revision av rutiner med bl a en säkrare
uthämtningsrutin är genomförda.

Kompetensutveckling
Vi arbetar systematiskt med kompetensutveckling och
vår modell bygger på en struktur med såväl gemensam
som enhetsspecifik och individuell kompetensutveckling.
En strukturerad kompetensinventering på individnivå
har genomförts och resultatet ligger till grund för pla
neringen av kompetensutveckling i verksamhetsplanen.
Vid kommande medarbetarsamtal och lönesamtal
kommer en ny kompetensmodell att användas och en
sammanställning kommer att ge en kompletterande
bild av verksamhetens samlade kompetensnivå. Hand
ledarutbildning har prioriterats med tanke på satsningen
på VFU-platser. Nedan finns exempel på några av de
kompetensutvecklingsaktiviteter som genomförts inom
Palliativt Centrum under 2013:

St u d enter
Enhetsspecifik (urval)

Individnivå (urval)

KOL

Utbildning i HLR

ALS

Två läkare har erhållit palliativ
diplomering

Palliativ vård, basutbildning
Smärta vid palliativ vård
Active Driving för säker och
miljöriktig bilkörning
Utvecklingsdagar, både verksamhetsgemensamma och per
enhet, med fokus på den palliativa vårdens alla perspektiv
och med alla professioner som
medaktörer
Utbildning i lyftteknik

Magisterutbildning
(sjuksköterskor)
Handledarutbildningar
sjuksköterskor
Aktivt deltagande vid internationell palliativ konferens
(EAPC)
Aktivt deltagande vid nationell
palliativ konferens (SFPM)
Deltagande vid lokal ASIH
konferens
Deltagande vid nationellt
kuratorsmöte

Koncerngemensamma utbildningar redovisas
på sidorna 17–19.

Palliativt Centrum har under året haft läkarstudenter
från flera terminer, den största gruppen är självvald kurs
palliativ vård. Den kliniska placeringen har varit upp
skattad och genom ett mer personligt bemötande och
en blandad placering på ASIH och på vårdavdelning
har utvärderingsresultaten förbättrats (VT 2013: 3,75
och HT 2013 4,7 på en femgradig skala).
Under 2013 har Palliativt Centrum ökat sjuksköter
skornas verksamhetsförlagda undervisning (VFU) med
250 procent. VFU-arbetet har drivits som ett lands
tingsfinansierat projekt och har slutrapporterats under
hösten. Arbetet har presenterats på inspirationsmöte
i Stockholm och kommer att presenteras på nationella
palliativa konferensen, mars 2014. Utvärderingen för
palliativt centrum 2013 är enastående, medelbetyg
på t.ex. helhetsintryck och bemötande är 4,8 på en
femgradig skala.
Vi har ett stort antal ST-läkare som får randutbild
ning på vårdavdelning och inom ASIH. Det rör sig
om cirka 15 läkare årligen med ST bl a inom onkologi,
psykiatri och allmänmedicin. Vi har under året haft
möten och kontakter med studierektorer från onkologi
och psykiatri för att säkerställa vårt samarbete och
utbildningsinnehåll.
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Inom Rehabilitering och Primärvård finns tio vårdavtal och auktorisationer. Samtliga avtal
och auktorisationer innehåller tydliga krav på verksamheten och i åtta av dessa ingår samverkan,
uppföljningar och deltagande i nätverk.

Rehabilitering och Primärvård
Rehabilitering och Primärvård utgörs idag av:
• Rehabcentrum
• Träningscenter M.E.R.A.
• Primärvårdsrehabilitering med Neuroteam
Kungsholmen
• Husläkarmottagning
• Fotvårdsmottagning
• Läkare i SÄBO
Den paramedicinska verksamheten är engagerad
i majoriteten av verksamhetsområdena. De medicin
ska sekreterarna ingår i paramedicin. Paramedicins
kvalitetsberättelse utgör en integrerad del av övriga
verksamhetsområdens redovisningar förutom vad gäller
Träningscenter M.E.R.A., Primärvårdsrehabilitering
och Neuroteam Kungsholmen vilka rapporteras separat.

Våra huvudprocesser
Neurologisk rehabilitering (avtal med Stockholms
läns landsting, SLL, om specialiserad rehabilitering) om
fattar rehabilitering vid tumörer i centrala nervsystemet,
neurologiska sjukdomar och skador samt multiskadade
personer. Multiskada definieras som två skador eller fler
i samma organsystem eller skada i två organ eller fler.
Rehabiliteringen ska ske i anslutning till det akuta vård
tillfället och får inte innefatta patienter med ett geria
triskt behov eller som kan rehabiliteras via primärvård.
Planerad neurologisk rehabilitering (auktorisation)
omfattar patienter i sent skede av neurologisk sjukdom
eller skada som behöver en period av rehabilitering.
Remisser bedöms och godkänns av landstinget och
patienten väljer därefter var man önskar få sin rehabi
litering. Rehabiliteringen sker i sluten- eller öppenvård
och antalet dagar eller träningstillfällen beviljas av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ryggmärgsskaderehabilitering (avtal med Karo
linska Universitetssjukhuset) omfattar rehabilitering
inom vårdkedjan för ryggmärgsskadade som utgår ifrån
R18 på Karolinska Universitetssjukhuset. Stockholms
Sjukhem har varit en del av vårdkedjan sedan 1997 och
vårdkedjan upphandlades senast 2013.
Kirurgisk rehabilitering (avtal med SLL om profile
rad rehabilitering) omfattar rehabilitering efter thorax
kirurgi, ortopedisk kirurgi samt allmän kirurgi. Med allmän kirurgi avses alla patienter med rehabiliteringsbe
hov efter ett kirurgiskt ingrepp. Rehabiliteringen ska ske
i anslutning till det akuta tillfället och får inte innefatta
patienter med ett geriatriskt vårdbehov eller som kan
rehabiliteras via primärvårdens öppenvård.
Neurologisk mottagning (avtal med SLL) erbjuder
möjlighet till återbesök för patienter som rehabiliterats
inom avtal för neurologisk rehabilitering.
Träningscenter M.E.R.A. (avtal med SLL) omfat
tar habilitering för personer med medfödda eller tidigt
förvärvade funktionshinder.
Primärvårdsrehabilitering och Neuroteam
Kungsholmen för rehabilitering i öppenvård och för
hemrehabilitering i olika former (tidigare stroketeam
kallas numer neuroteam och har ett utökat uppdrag).
Husläkarmottagning med basal hemsjukvård
(auktorisation) omfattar sedvanlig primärvård.
Fotvårdsmottagning (auktorisation) för medicinsk
fotvård.
Läkare i SÄBO (auktorisation) omfattar läkarinsatser
i Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende.
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Rehabcentrum

A N TA L VÅ R D DYG N / U N D E R G R U P P O C H Å R

Under 2013 överträffades det budgeterade antalet vård
tillfällen i avtalet för specialiserad (neurologisk)rehabili
tering varför landstinget i slutet av året ökade sin beställ
ning. För profilerad (kirurgisk) rehabilitering utnyttjades
inte hela avtalsvolymen sett till antalet vårdtillfällen,
men antal vårddygn ökar år för år. Detta förklaras av
att avtalen innehåller flera undergrupper med olika för
väntad vårdtid, utfallet påverkas av vilka patienter som
remitteras till Rehabcentrum under året. Rehabcentrum
är störst i Stockholm vad gäller rehabilitering efter
allmän kirurgi, ofta patienter efter abdominell kirurgi.
När det gäller auktorisationen för planerad rehabilite
ring är denna under kontinuerlig verksamhetsutveckling
framför allt när det gäller öppenvårdsrehabiliteringen.
När det gäller den planerade rehabiliteringen i sluten
vård motsvaras antal vårdtillfällen väsentligen efterfrågan.
Vårdens innehåll har som tidigare år varierat från
enklare postoperativ övervakning till avancerad reha
bilitering av tetraplegisk ryggmärgsskadepatient med
tracheostomi.

Antal vårddygn per avtal

2013

2012

2011

Specialiserad rehabilitering

6 129

5 771

6 133

Profilerad rehabilitering

4 807

4 687

4 163

Planerad rehabilitering

419

460

370

Ryggmärgsskaderehabilitering

618

447

487

Övriga

188

26

219

11 983

11 391

11 372
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Ortopedisk rehabilitering
Kirurgisk rehabilitering allmän
Thoraxkirurgisk rehabilitering
Neurologisk rehabilitering
skada/CNS tumör (A1)

2012

2013

Neurologisk rehabilitering
sjukdom (A2)
Rehabilitering vid Multiskada (B)
Ryggmärgsskada
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Öppen vård

Rehabcentrum verkar kontinuerligt inom de professio
nella nätverken för externa vårdgivare inom neurologisk
(specialiserad) respektive kirurgisk (profilerad) rehabili
tering, ryggmärgsskadekedjan samt i SPESAK-gruppen
för Rehabiliteringsmedicin. Samverkan har skett enligt
plan med nätverksarbete, uppföljningsmöten och infor
mationsbesök hos remittenter. Medarbetare har även
utbildats och hospiterat hos våra största remittenter
t ex Thoraxkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.
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Kvalitetsresultat
Fö l j s amhet till K lo ka L i stan

Följsamhet till Kloka Listan är en viktig del av god och
effektiv vård. I ett förberedande arbete 2011 kartlades
verksamheternas följsamhet till Kloka Listan under
tredje kvartalet 2011. Under 2012 infördes måtten
i verksamhetsrapporten.
Följsamhet till Kloka Listan
(DU90)

2013

2012

2011

Rehabcentrum

89 %

87 %

76 %

Resultatet visar en mycket hög grad av dokumentation
av våra kvalitetsmål. 2013 års resultat är framtaget med
hjälp av ett system för rapporter med kvalitets- och pro
duktionsdata från journalsystemet. Vid analys av data
konstateras att vi delvis dokumenterar några kvalitets
mål på fel sätt vilket leder till att andelen registreringar
är högre vid granskning än vad rapportgeneratorn kan
identifiera. Under 2014 fortsätter arbetet med dokumen
tationsrutiner för att kvalitetssäkra rapporterade data.
Patientenkäter

Kvalitets in d ikato rer

Som indikatorer för god och säker vård genomför
vi strukturerad skattning av risk för trycksår (Norton),
förekomst av smärta (VAS), risk för näringsbrist (BMI)
och risk för fall (Downton). Resultat inom neurologisk
rehabilitering rapporteras till det nationella kvalitets
registret, WebRehab.
Under 2013 kompletterades nutritionsbedömningen
med Mini Nutritional Assessment (MNA).

Regionala enkäter
Stockholms läns landsting (SLL) genomför varje höst en
patientenkät via Indikator, inom rehabiliteringsavtalen.
Resultaten för neurologisk (specialiserad) rehabilitering,
kirurgisk (profilerad) rehabilitering och planerad neuro
logisk (specialiserad) rehabilitering presenteras nedan.
Resultaten är från enkäterna hösten 2012 då 2013 års
resultat inte finns tillgängliga när kvalitetsredovisningen
för 2013 skrivs. Genomsnitt (svart punkt) är resultatet för
rehabiliterande verksamheter inom SLL.

Kvalitetsmått registrerade inom 72 timmar
Kirurgisk
rehabilitering

Neurologisk
rehabilitering

2013

2012

2011

2013 2012 2011

Norton

95 %

95 %

97 %

84 % 85 % 84 %

VAS*

59 %

70 %

85 %

83 % 83 % 81 %

BMI

98 %

74 %

90 %

94 % 92 % 89 %

MNA**

91 %

-

-

77 %

-

-

Downton***

96 %

-

-

87 %

-

-

* Sett till hela vårdperioden skattas 92 % av patienterna
med VAS på både kirurgisk och neurologisk rehabilitering.
** Mininutrional Assessment (MNA) infördes för
nutritionsbedömning maj 2013.
*** Fallriskbedömning enligt Downton har inte redovisats
tidigare år.
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Förklaring, frågor i indikatorenkäten
Fråga Frågetext
2

Eget värde	Min	Max	Medel	Median Egna svar (n) Alla svar (n)

Fick du tillräcklig information för att kunna välja
rehabiliteringsenhet?

30

29

84

57

64

46

1 106

3

Fick möjlighet att påverka tidpunkten för inskrivning

11

6

80

36

47

45

1 134

4

Nöjd med möjligheten att få kontakt med enheten

83

82

100

92

94

35

996

5

Fick tillräcklig information om rutiner och regler

67

67

95

82

84

45

1 197

6

Fick påkallad hjälp från personalen i rimlig tid

85

85

100

94

96

48

1 038

7

Personalen gjorde allt för att linda smärta

86

49

96

84

86

44

952

8

Närstående fick möjlighet att tala med läkaren

66

59

96

75

76

41

445

9

Fick begripliga svar från personalen

81

80

98

91

92

47

1 174

10

Hade möjlighet att diskutera oro/ängslan med personalen

77

73

97

81

78

35

846

11

Fick möjlighet att tala med läkare vid behov

66

66

96

79

77

41

832

13

Kände fullt förtroende för personal

82

73

98

87

87

49

1 249

14

Fick information om vart man vänder sig vid frågor

64

19

88

59

59

50

1 193

15

Fick information om hemsjukvård och hjälpmedel

76

40

83

61

63

42

765

16

Fick information om hemtjänst och bostadsanpassning

74

54

84

56

57

34

543

17

Kände ingen oro i samband med utskrivningen

56

54

90

69

70

50

1 215

18

Blev utskriven på rätt dag

78

58

97

84

83

46

956

19

Nöjd med vården som helhet

90

83

100

94

96

50

1 248

20

Fick tillräcklig information om tillstånd/rehabilitering

55

46

89

64

60

47

1 143

21

Blev bemött med respekt och hänsyn

82

82

98

91

92

49

1 244

22

Kände sig delaktig i beslut om vård

62

49

88

69

71

50

1 226

23

Personalen gjorde allt för att motivera till aktiv rehabilitering

78

76

96

84

83

49

1 239

24

Anser sitt aktuella behov tillgodosett

75

43

80

65

63

48

1 206

25

Skulle rekommendera enheten till andra

75

70

98

86

89

48

1 208

Analysen av enkätresultaten har inneburit att vi fortsatt
utvecklar hur vi arbetar med information och delaktig
het för patienterna. Bland annat har vi arbetat med
patienterna i fokusgrupp för att förstå behoven närmare.
Även flera av aktiviteterna i verksamhetsplan för 2014
tar sikte på dessa förbättringsområden.

E gna patientenkäter

Sedan 2010 genomför Rehabcentrum en egen patien
tenkät för att utvärdera patienternas vårdupplevelse.
Enkäten genomförs två gånger per år och omfattar 50
patienter per tillfälle. Svarsfrekvens är 96–100 procent.
I enkäten skattar patienten sin rehabilitering samt har
möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag.
Vi ställer även fokusfrågor gällande aktuella ämnen som
fångats upp i verksamheten som klagomål eller syn
punkter och där osäkerhet råder om det rör en enskild
persons åsikt eller om vi har ett identifierat förbättrings
område.
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PATI E NTE R NAS OM DÖM E OM SI N R E HAB I LITE R I NG
PÅ R E HAB CE NTR U M (N E U ROLOG I)

feb 2011

nov 2011

jun 2012

nov 2012 maj 2013 okt 2013

Resultatet av enkäterna visar att patienterna generellt
är nöjda eller mycket nöjda. Mest nöjda är man med
personalen, bemötandet och maten. I fria svar framkom
bl a att man inom neurorehabilitering önskade förbätt
rade utskrivningsrutiner och medicinsk information
samt uppdaterad informationsbroschyr. Inom kirurgisk
rehabilitering efterlystes bättre information om Rehab
centrum på akutsjukhusen. Vi har sett över vår externa
information men huvudorsaken finns i bristande infor
mation på akutklinikerna.
I fokusfråga om delaktighet i sin rehabiliteringsplan
svarade 92 procent av patienterna inom neurologisk
rehabilitering att de har varit delaktiga och 87 procent
inom kirurgisk rehabilitering. Drygt hälften av patienter
na inom kirurgisk rehabilitering upplever att de fått välja
var de ska rehabiliteras (55 procent) och de flesta uppger
att de fått muntlig information på akutsjukhuset (60
procent) medans skriftlig information ges till en mindre
del (15 procent).
P u nktprevalen s m ätningar ( P P M )

Kvalitetsresultaten vid punktprevalensmätningar (PPM)
inom Rehabcentrum har inget säkert jämförelsematerial
vare sig regionalt eller nationellt då verksamheternas
innehåll är specifika. Vi presenterar och analyserar
därför resultaten som intern jämförelse. Rehabcentrum
deltar även i PPM trycksår sedan 2012.

feb 2011
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Den vikande följsamheten till basala hygienrutiner och
klädregler (BHK) som framkom vid PPM hösten 2012
föranledde att hygienombuden inledde ett intensifierat
förbättringsarbete med hygienronder och återkoppling
av resultaten till medarbetarna. Det har medfört starkt
ökad följsamhet.

VÅ R D R E L ATE R A D E I N F E K T I O N E R
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Vid PPM VT2011 inom neurologisk rehabilitering
registrerades inga VRI.
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PÅ R E HAB CE NTR U M (KI R U RG I)

HT13

Vårdrelaterade infektioner (VRI) inom kirurgisk rehabili
tering förekommer framför allt hos patienter som har VRI
redan vid inskrivning, vilket förklarar spridningen mellan
mätningarna. Patienter som kommer till kirurgisk rehabi
litering har ofta ett postoperativt komplicerat förlopp med
bl a infektion som bakomliggande orsak till behovet av re
habilitering. Neurologisk rehabilitering har en minskande
trend när det gäller VRI. De geriatriska klinikerna i Stock
holm brukar ligga på 10-15 procent VRI, skillnaderna vid
en jämförelse förklaras sannolikt av olika vårdinnehåll.

Rehabcentrum har under året tagit emot och vårdat
ett flertal patienter med multiresistenta bakterier utan
att sekundärfall har uppkommit.
PPM trycksår visar att vi har riskpatienter för trycksår.
Vid mätningen används den så kallade PUCLAS-skalan
vars steg beskrivs kortfattat under diagrammen. Trots
en relativt hög risk hos våra patienter uppkom endast ett
trycksår kategori 3 på Rehabcentrum under 2013. Trycksår
ska inte förekomma och vi fortsätter att arbeta enligt vår
sårprocess med målet att inga trycksår ska uppträda.

P P M TRYC KSÅR K I R U R G I S K R E H AB I L I TE R I N G
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Förbättringsarbete
• Sex huvudprocesser på Rehabcentrum är kartlagda
och implementerade. Processerna för Ryggmärgs
skaderehabilitering, Dagrehabilitering och Neuro
team fastställdes 2013.
• Rehabcentrum utformade utbildning för stroke
kompetensbevis i egen regi 2011. År 2011–2012
certifierades 22 medarbetare och 2013 har ytterligare

18 certifierats. Målet om att minst 80 procent
av medarbetarna på neurologisk rehabilitering
ska vara certifierade är därmed uppnått.
• För att stimulera medarbetarnas kompetensutveck
ling, delaktighet och verksamhetsutvecklingsarbete
har vår FoUU-representant startat lunchseminarier
där medarbetare möts i ett för verksamheten ange
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•

•

•

•

•

läget kompetensområde kopplat till processen,
exempelvis seminarium om spegelneuron.
Stockholms Sjukhem deltar fortsatt i utvecklingspro
jekt rörande dokumentation vid stroke. Projektet drivs
av Södersjukhusets strokeforskningsenhet och neuro
logisk rehabilitering vid Stockholms Sjukhem deltar
i projektet.
Rehabcentrum har via sin FoUU-representant del
tagit i framtagande av projektplan för ett regionalt
Stroke- och Hjärnskadeforum och deltar i avvaktan på
landstingets beslut i interimsstyrelsen för detta forum.
Ett första prioriterat arbete är att utveckla ”vägledar
funktion” för att personer med hjärnskador ska erbju
das information om utbudet av regionala vårdaktörer
samt behandlings- och rehabiliteringsalternativ.
Upprättande av riktlinjer för evidensbaserad behand
ling med urinvägskateter (KAD) för att minimera
risken för VRI vid kateterbehandling.
För att kunna erbjuda ett brett urval av rehabilite
ringsmetoder identifierades 2010 tre projekt varav
två har utvecklats vidare under 2013 som komple
ment till annan träning: terapihund/rehabhund och
medicinsk yoga.
o Terapihund/rehabhund är ett uppskattat inslag
i rehabilitering och våra erfarenheter efterfrågas av
andra vårdgivare. Tyvärr finns stora svårigheter att
hitta utbildade hundar och förare. Vi har goda er
farenheter av arbetet tillsammans med vår rehab
hund Allis. Långsiktigt behöver dock ytterligare
tränade hundar hittas och även en lokal avsedd
för träning med hund inrättas.
o För Medicinsk Yoga, där vi utbildat egna instruk
törer, är målet att vi i projektform ska kunna utvär
dera effekterna av behandlingen inom rehabilite
ring på ett bättre sätt.
Medarbetare har deltagit i regionala och internationella möten för benchmarking av rehabiliteringsmetodik.

Träningscenter M.E.R.A.
Under 2013 har arbetet med öppenvårdsverksamheten
på Träningscenter M.E.R.A. (Motivation. Energi.
Rörelse. Aktivitet) fortsatt att utvecklas positivt. Verk
samheten, som drivs enligt avtal med Stockholms läns
landsting (SLL) har upphandlats under 2013. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen beslutade i februari 2014
att uppdraget går över till annan vårdgivare från och
med 1 juni 2014.
Avtalet för ”Sjukgymnastik och arbetsterapi för
vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade
rörelsehinder” erbjuder en period med 6–8 veckors
intensivbehandling per deltagare och år. Efter avslutad
behandlingsperiod får deltagaren upp till fyra upp
följningsbesök. Utöver intensivbehandling har delta
garna även möjlighet att delta i instruktörsledd grupp
behandling.
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M . E . R . A . A N TA L D E LTAG A R E 2 0 1 1 – 2 0 1 3
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Intensiv
behandling
2011
2012
2013

875
856
914

Gruppbehandling
4 219
6 311
6 814

Individuellt
uppföljningsbesök
377
404
355

Totalt
antal
besök
5 471
7 571
8083

Under 2013 har cirka 250 personer deltagit i verk
samheten. Varje deltagare får ett individuellt upplagt
träningsprogram tillsammans med arbetsterapeut
och sjukgymnast.

Kvalitetsresultat
För att undersöka hur nöjda deltagarna är med sin trä
ning och behandling på M.E.R.A. genomförs en egen
årlig enkät med 50 brukare, svarsfrekvensen 2013 var
100 procent. I stort sett alla svarade att de var mycket
nöjda eller nöjda med information, bemötande och
träning på M.E.R.A. Detsamma gäller även frågan om
delaktighet, där de allra flesta anser sig vara delaktiga
i planeringen av sin träning och behandling. Alla svarar
att man kan tänka sig att komma tillbaka till tränings
center M.E.R.A. Enkätsvaren bekräftar att förtroendet
för M.E.R.A. som vårdgivare är mycket högt.
När det gäller väntetid fick alla deltagare starta
sin träning och/eller behandling inom två månader.
Vårt mål är att 100 procent ska påbörja sin träning
inom två månader från anmälan.
Br u karenk ät

Stockholms läns landstings brukarenkät, Indikator, visar
även den på fortsatt mycket stor nöjdhet hos brukarna
på M.E.R.A. Problem med upplevd brist på information
är väl känd när det gäller personer med neurologiska
handikapp, vilket även har föranlett projektet kring ett
planerat stroke-hjärnskadeforum som beskrivits under
Rehabcentrum.

E N KÄT M . E . R. A- D E LTAGAR E 2 0 1 1 – 2 0 1 3 ( AN D E L P O S I T I VA SVA R )
2011

100

2012

2013

80
60
40
20

Mycket dålig

Dålig

Bra

Mycket bra

Mycket dålig

Dålig

Bra

Mycket bra

Mycket dålig

Dålig

Bra

Mycket bra

0

Information

Nöjdhet med träning

Bemötande

Delaktighet

Måluppfyllelse

Kommer tillbaka

Svart punkt visar genomsnitt
för habiliterande verksamheter,
röd markering visar resultat för
M.E.R.A.
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Förbättringsarbete
• M.E.R.A. har under året fortsatt att utveckla
kontakten med de intresseföreningar som även
har medlemmar som tränar hos oss genom
deltagande i nätverksmöten.
• Brukarnas förbättringsförslag har bland annat
fångats upp i fokusgrupp.
• M.E.R.A. är för närvarande under upphandling.
Brukarna har deltagit i anbudet i form av fokusgrupp.
Även medarbetarna på M.E.R.A. har tagit aktiv
del i anbudsarbetet för att vårt anbud ska vara
så attraktivt som möjligt.

Primärvårdsrehabilitering
Auktorisation för primärvårdrehabilitering lämnades
in i maj 2013 och i oktober startade verksamheten.
Auktorisation söktes samtidigt för bassängträning och
under sommaren 2013 renoverades den större tränings
bassängen, Oceanen.
Inom en vecka efter starten hade verksamheten över
100 sökande till primärvårdsrehabilitering och efterfrå
gan har varit fortsatt hög.
Primärvårdsrehabiliteringen har under hösten eta
blerat samverkansrutiner med husläkarmottagningen
och startat gruppverksamhet för patienter med kronisk
obstruktiv lungsjukdom, KOL, samt för patienter
med artros. Antalet mottagningsbesök under perioden
oktober till december 2013 var 679.
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Neuroteam
I oktober 2012 startades ett neuroteam på Kungsholmen
initialt under Brommageriatrikens organisation. Sedan
1 oktober 2013 tillhör teamet organisatoriskt Rehabilite
ring och Primärvård, detta i och med att vi auktoriserade
även Kungsholmen för primärvårdsrehabilitering. Neuro
teamet erbjuder rehabilitering i hemmet och i hemmets
närmiljö till patienter som bor på Kungsholmen och
Norrmalm. Processen för neuroteam har kartlagts.
Antalet besök under perioden oktober till december
2013 var 550.

Husläkarmottagningen
Husläkarmottagningen har 2013 genomfört ett stort för
ändringsarbete för att möta en fortsatt stor efterfrågan
från äldre och personer med stora vårdbehov. Under
2013 har nya medarbetare, både läkare och distrikts
sköterskor, rekryterats till mottagningen. Husläkarmot
tagningen har infört ett nytt rapportsystem, vilket ger
bättre kontroll över kvalitetsindikatorer.
Åldersprofilen på husläkarmottagningen skiljer sig
fortfarande jämfört med andra husläkarmottagningar.
Mottagningen har fler äldre patienter listade än genom
snittet och de listade patienterna har även många läkemedel. De jämförelsevis omfattande vårdbehoven ger
fler besök per patient än tänkt i landstingets förfrågnings
underlag, vilket medför att mottagningen får betala vite.
Patienterna behöver i medeltal 3,5 besök per år, vilket

kan jämföras med landstingets uppskattade behov av 1,9
besök per år. Den större sjukligheten medför även ökade
kostnader för provtagningar och undersökningar. Sam
manfattningsvis riktas således vården mot en grupp som
har ett stort vårdbehov i enlighet med stiftelsens ändamål.
Resultat

2013

2012

2011

2 512

3 084

2 949

45

50

43

Antal listade 0–64

65 %

66 %

67 %

Antal listade 65–

33 %

34 %

33 %

Antal läkarbesök

5 648

6 178

5 981

Antal sköterskebesök

1 070

1 919

1 668

Antal hemsjukvårdsbesök

2 931

2 537

2 235

Antal listade totalt
Antal listade i hemsjukvård

Kvalitetsresultat
Kvalitets in d ikato rer

Under 2013 har husläkarmottagningen arbetat intensivt
med kvalitetsmål i avtalet som kopplas till processerna
och har också lyckats förbättra flertalet. Resultaten rap
porteras i så kallade WIM-enkäter. Arbetet har förutom
förbättrade kvalitetstal lett till effektivare arbetssätt då en
stor del av ett gott resultat beror på att dokumentationen
sker på rätt sätt. Några av kvalitetsmålen i WIM och
mottagningens resultat redovisas nedan.

W I M -E N KÄT 201 3 J M F 2 0 1 2
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Diagnosregistreringsgrad
2012
2013
Avtalsmål

60

98 %
90 %

NDR

99 %
98 %
90 %

HbA1c vid
diabetes
85 %
93 %
90 %

BMI vid
diabetes

BMI vid
hypertoni

79 %
92 %
80 %

61 %
58 %
60 %

1. Andel besök med diagnos i patientjournal (inte dokumenterat för 2012)
2. Registreringsgrad i Nationella Diabetesregistret (NDR)
3. Andel diabetespatienter där det i patientjournal fanns uppgift om HbA1c
4. Andel diabetespatienter där det i patientjournal fanns uppgift om Body Mass Index (BMI)
5. Andel patienter med hypertoni där det i patientjournal fanns uppgift om BMI
6. Andel patienter 65 år och äldre i hemsjukvård där det i patientjournal fanns uppgift om BMI

BMI vid
hemsjukvård
50 %
67 %
40 %

Fö l j s amhet till K lo ka L i stan

Följsamhet till Kloka Listan är en viktig del av god och
effektiv vård. I ett förberedande arbete 2011 kartlades
verksamheternas följsamhet till Kloka Listan under
tredje kvartalet 2011. Under 2012 infördes måtten
i verksamhetsrapporten. Följsamheten betraktas som
god, landstingets godkända nivå för följsamhet på hus
läkarmottagningen är 80 procent med maximalt bonus
tak för 90 procents följsamhet.
Följsamhet till Kloka Listan (DU90)

2013

2012

2011

Husläkarmottagningen		

91 %

90 %

90 %

Patientenk äter

Resultat

2013 2013
2012
SSH
SLL	 SSH

2011
SSH

E1. Nöjd med vården som helhet

79 % 90 %

92 %

95 %

E2. Kände sig delaktig i beslut
om vård

89 % 67 %

74 %

84 %

E3. Blev bemött med respekt
och hänsyn

97 % 85 %

90 %

95 %

E4. Fick tillräcklig information
om tillstånd

81 % 64 %

69 %

77 %

E7. Anser sitt aktuella behov
av sjukvård tillgodosett

89 %

70 %

76 %

83 %

A8. Hur bedömer du mottagningens
tillgänglighet?
71 % 89 %

93 %

96 %

E8. Skulle rekommendera enheten
till andra
94 %

82 %

89 %

73 %

Regional patientenkät
I landstingets undersökning av primärvården september
2013 (Indikator) får husläkarmottagningen fortsatt
mycket bra resultat. Resultaten presenterades 30 janu
ari 2014 varför närmare analys ännu inte har gjorts.
Trenden 2012 var något vikande men är nu väsentligen
återställd. Några exempel på trender de senaste tre åren
ges i tabell nedan.
Svart punkt anger genomsnitt för
husläkarmottagningar inom SLL,
röd markering visar resultat
för Husläkarmottagningen.

PATI E NTE N KÄT 2 0 1 3
M I N & M AXVÄR D E N

G E N O M S N I TT

E G E T VÄ R D E

100 %

Andel positiva

80 %
60 %
40 %
20 %

Fråga

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C4
C5
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C16
C17
C18
C20
C21
C22
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

0%

Fråga Frågetext 					

Eget värde	Medel

A6

Fick du möjlighet att påverka dag och tidpunkt för ditt besök?		

81

66

A7

Fick du tid hos den person som du ville träffa?				

99

87

B4

Hur bedömer du bemötandet du fick från den som tog emot dig
vid ankomsten/receptionen?						

83

75

C2

Brukar du få träffa samma läkare vid dina besök på mottagningen?		

91

77

C8

När du frågade läkaren om något som var viktigt för dig,
fick du då svar som du förstod?						

97

89

C11

Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod?		

93

86

C12

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?			

93

86

C13

Hur bedömer du bemötandet du fick från läkaren?				

85

79

Ett urval av frågor
i Indikatorenkäten.
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Egna patientenkäter
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Husläkarmottagningen införde under 2013 en egen
enkät på mottagningen och i hemsjukvården. Det som
kommenterades som bra var framför allt bemötande
och tillgänglighet. Det man önskade förbättrat var
telefontillgängligheten och att man önskade lägre
omsättning på husläkare, vilket är vårt pågående
förbättringsarbete.
P syko s o c ialt stö d

I husläkaruppdraget ingår det att erbjuda psykosocialt
stöd. Rehabcentrums neuropsykolog arbetar 40 procent
på husläkarmottagningen och är sedan 2013 IPT-cer
tifierad. I de fall då vi inte kan erbjuda samtal hos vår
psykolog remitteras patienten till S:t Lukas stiftelsen.
Tillg änglighet

Tillgänglighet på telefon är en prioriterad fråga för
husläkarmottagningen. Under 2013 har mottagningen
haft problem med att uppnå förväntningarna på tele
fontillgänglighet. Trots detta skattar patienterna att
mottagningen håller medelstandarden för tillgänglighet
i Stockholm (Indikator 2013).

till våra månatliga verksamhetsrapporter har fortsatt
under 2013. Målet att öka sökbarheten i journal
systemet med säkrare uppföljningar av våra resultat
under året har uppnåtts. Detta möjliggör arbetet med
förbättringar i processerna.
• Mottagningens neuropsykolog har genomgått IPTcertifiering (Interpersonell psykoterapi) vilket stärker
kompetensen när det gäller samtalsterapi.
• I slutet av 2013 genomfördes ett projekt för att ta
fram ett nytt telefonisystem för implementering
i januari 2014.

Fotvårdsmottagningen
Fotvårdsmottagningen har haft en jämn och hög pro
duktion med god kvalitet. Sammanlagt har 1 082 besök
genomförts under året jämfört med 1 180 besök 2012.
Huvuddelen, 73 procent av behandlingarna, har varit
medicinsk fotvård på remiss från läkare externt,
9 procent kommer på remiss från Stockholms Sjukhems
vård- och omsorgsboende. Mottagningen har tidvis haft
svårt att motsvara förväntningarna från slutenvården
och det finns ett behov av att ta ställning till en utökning
av fotvårdsverksamheten så snart lokalförutsättningar
för detta finns.

Läkarinsatser i SÄBO
Läkarinsatser i SÄBO ingår sedan 2012 i verksamhets
område Rehabilitering och Primärvård. Läkarbeman
ning och jour utförs av Stockholms Sjukhems egna
läkare. Insatserna ska, när så är möjligt, utföras i
samråd med den boende och hans/hennes närstående.

Resultat

2013

2012

2011

Antal listade

94

65

73

Antal besök

456*

685

600

4,9

10,5

8,2

Antal besök/listad

Förbättringsarbete
• Projektet ”Tillväxt Husläkarmottagningen” har domi
nerat årets förbättringsarbete. En del av projektet har
varit att arbeta med flexibel bemanning vilket innebär
att personal från slutenvården, främst kirurgisk reha
bilitering, har breddat sin kompetens så att man även
kan arbeta på husläkarmottagningen. Målet är en
effektiv bemanning och ökad stabilitet vid frånvaro.
• För att öka kännedomen om husläkarmottagningen
i närområdet bjöd husläkarmottagningen in till en
mycket välbesökt öppen föreläsning om 5:2 dieten.
• Arbetet med att säkra vårt rapportsystem med
kvalitetsindikatorer i Förfrågningsunderlaget (FFU)
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*Antal besök är högre än registrerat 2013 på grund av att
listningen av patienterna vid flytt och inflyttning i nya lokaler
försenades och besöken därmed förblev oregistrerade.

Av de boende på vård- och omsorgsboendet är 23 pro
cent över 80 år och har tio läkemedel eller fler, 10 pro
cent är över 80 år och har tre eller fler psykofarmaka.
Antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar under
2013 har inte varit tillfredsställande och antalet har
delvis förblivit oregistrerade på grund av flytt och
problem med listningen. Området ingår i förbättrings
arbetet för 2014.

Kvalitetsresultat

Patientsäkerhet

Följsamhet till Kloka Listan är en viktig del av god
och effektiv vård.

Patientsäkerhetskulturmätning

Följsamhet till Kloka Listan (DU90)

2013

2012

2011

SÄBO-läkare		

78 %

79 %

-

Den patientsäkerhetskulturmätning som genomfördes
hösten 2012 via Indikator redovisas nedan. Patientsäker
hetskultur är de attityder och värderingar som påverkar
patientsäkerheten på en arbetsplats. Resultatet var
fortsatt gott och vi såg vid analysen att de förbättrings
områden som vi önskade vidareutveckla även fanns som
förbättringsområden i medarbetarenkäten 2013.
Ett tryggt och öppet medarbetarskap i teamet är en
viktig grund för patientsäkerhetsarbetet. Vi utarbetade
därför en handlingsplan för två år framåt som inklude
rade aspekter på såväl patientsäkerhetskultur som
medarbetarskap.
Mål i handlingsplanen är:
• Bibehålla oss som attraktiv arbetsgivare.
• Utveckla Lärande organisation.
• Bättre information till patient vid negativ händelse.
• Ökat samarbete mellan vårdenheterna.
• Stärkt värdegrund.

Förbättringsarbete
Under 2013 har förbättringsarbetet för SÄBO-läkar
funktionen fortsatt. I huvudsak har det handlat om
anpassning av arbetssätt kopplat till interna och externa
förändringar av verksamheten och verksamhetens olika
IT-stöd. Förändringarna har medfört att extra läkar
resurser har behövt tillföras, framför allt gäller det
förändringar i förfrågningsunderlag och införandet
av det nationella ordinationssystemet Pascal.
• Under 2013 har SÄBO-läkarprocessen reviderats
utifrån förändringar i verksamhet och förändringar
i förfrågningsunderlaget (FFU).
• Framtagande av rutiner för exempelvis fördjupad
läkemedelsgenomgång.
• Kvalitetsindikatorer införs i processen

Några av aktiviteterna som planerats för 2013–2014 är:
• Frigöra tid för regelbundet förbättringsarbete på
avdelningar.
• Utse utvecklingssjuksköterska.
• Utse utvecklare inom paramedicin.
• Tydligöra medarbetarskap exempelvis vid
utvecklingssamtal och arbetsplatsmöten.
Analys kommer att ske baserat på patientsäkerhets
kulturmätningen och medarbetarenkäten 2014.

Benägenhet att
rapportera händelser
100

Information och stöd till personal
vid negativ händelse

80

70

Information och stöd till patient
vid negativ händelse

Samarbete mellan
vårdenheterna

66

75

Självskattad patientsäkerhetsnivå

60
64

Överlämningar och
överföringar av
patienter och information

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

79

40

68

77

20
0

59

67

Lärande organisation

68

Högsta ledningens stöd till
patientsäkerhetsarbete

88
72

Arbetsbelastning
och personaltäthet

Min närmaste chefs agerande
kring patientsäkerhet

Samarbete inom vårdenheten

74
71

78

En icke straff- och skuldbeläggande kultur

Öppenhet i kommunikationen
Återföring och kommunikation kring avvikelser

2012

Resultat patientsäkerhetskulturmätning 2012.
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DIMENSION

R E S U LTAT

ME DEL MIN

MAX

MEDIAN

Benägenhet att rapportera händelser

66

47

0

100

46

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

75

61

3

100

64

Självskattad patientsäkerhetsnivå

79

57

0

100

60

Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet

77

62

0

100

65

Lärandeorganisation

59

57

6

100

57

Samarbete inom vårdenheten

88

79

14

100

83

Öppenhet i kommunikationen

74

73

16

100

75

Återföring och kommunikation kring avvikelser

78

72

3

100

75

En icke straff- och skuldbeläggande kultur

71

58

9

97

60

Arbetsbelastning och personaltäthet

72

49

0

100

50

Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete

68

38

0

97

38

Samarbete mellan vårdenheterna

67

48

6

100

50

Överlämningar och överföringar av patienter och information

68

46

2

100

42

Information och stöd till patient vid negativ händelse

64

56

3

100

57

Infomation och stöd till personal vid negativ händelse

70

59

13

100

60

Resultat per dimension, patientsäkerhetskulturmätning 2012.
Röd markering är eget resultat, svart streck är medelvärde.

Avvikelser

Analys

Registrering av avvikelser är en viktig del av förbättrings
arbetet och leder till revidering av processer.
Avvikelse		

2013

2012

59

56

Negativ händelse

146

110

Totalt antal avvikelser

231

166

0
0

0
0

1
115
13

1
80
36

Tillbud		

Allvarlig vårdskada
Betydande
Omfattande
Typ av vårdskada
Trycksår
Fall
Läkemedelsavvikelse

Vid alla avvikelser som medfört allvarlig vårdskada ska
en händelseanalys genomföras. Under 2011 utbildades
medarbetare i händelseanalys och en ny rutin infördes
som innebär att alla händelseanalyser ska göras av en
analysgrupp från en annan avdelning och/eller verk
samhet inom Stockholms Sjukhem. Fler intresserade
medarbetare ska engageras vid händelseanalys för att
bredda kunskapen genom praktiskt deltagande. Under
2013 genomfördes en händelseanalys i egen verksamhet
och tre händelseanalyser i andras verksamhet. Händelse
analyserna resulterar i handlingsplaner som genomförs
för ständig förbättring av patientsäkerheten. Förbättring
arna kan röra både processer och styrande dokument
eller checklistor.
A N TA L H Ä N D E LS E A N A LYS E R / Å R

* Resultatet 2012 är registreringar i gamla rapportsystemet
fram till 1 mars och därefter i HändelseVis. För 2011 finns inte
något jämförbart resultat då verksamheterna på Kungsholmen
då organiserades som ett verksamhetsområde, Sjukvård
Kungsholmen.
Definitioner: Tillbud innebär att något hänt men patienten
har inte drabbats
Negativ händelse innebär att något har hänt och patienten har
drabbats av vårdskada, ett fall innebär t ex alltid att patienten
drabbats av negativ händelse (vårdskada) oavsett om kroppslig
skada har uppstått eller inte.

2011

2012

2013
0

1

2

egen verksamhet
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3

4

5

annan verksamhet

6

7

8

K lag o mål o c h sy np u nkter

Det systematiska arbetet med att ta emot, registrera
och analysera klagomål och synpunkter från patienter
och närstående ger ett ovärderligt underlag för lärande
och verksamhetsutveckling. Klagomål och synpunkter
framkommer och registreras genom personlig kom
munikation, i brev, via e-post och genom telefonsamtal.
I de egna återkommande patientenkäterna ingår också
en fråga om vad som upplevdes vara bättre respektive
sämre. Resultatet ger upphov till många nya förbätt
ringar.
De registrerade klagomålen och förbättringsförslagen
har ökat successivt. 2011 var de 33 stycken och inklude
rar inte synpunkter som inhämtats via den egna patien
tenkäten. 2012 registrerades 83 klagomål och förbätt
ringsförslag, inklusive synpunkter från egen enkät. 2013

var det 49 förbättringsförslag och 26 klagomål. Störst
mängd klagomål i enskild fråga fick sannolikt telefonin
på husläkarmottagningen. En handlingsplan för detta är
genomförd och förbättringar är införda i januari 2014.
Le x M aria

Under året inträffade ingen avvikelse som blev föremål
för Lex Maria anmälan.
Patientnämn d en

Under 2013 har tre ärenden inkommit till Patientnämn
den rörande vården inom Rehabilitering och Primär
vård. Ärenden från Patientnämnden tas upp i respektive
verksamhet för analys och eventuell åtgärd. Svar lämnas
till patientnämnden som informerar patienten.

Antal ärenden	Områden som berörs i ärendet 2013*
2013 2012
Kommunikation	Organisation Vård och
					 behandling
Husläkarmottagningen

2

4

0

1

2

Rehabcentrum

1

1

1

0

1

* Flera områden kan beröras i samma anmälan. Ärendena besvaras till Patientnämnden och patient.
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Kompetensutveckling
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och vår
modell bygger på en struktur med såväl gemensam
som enhetsspecifik och individuell kompetensutveckling.
En strukturerad kompetensinventering på individnivå
har genomförts och resultatet ligger till grund för plane
ringen av kompetensutveckling i verksamhetsplanen.
Under 2012-2013 utarbetades kompetensmodell för
omvårdnadspersonal vilken är under implementering.
Nedan finns exempel på några av de kompetensutveck
lingsaktiviteter som genomförts inom Rehabilitering
och Primärvård under 2013:

Enhetsspecifik (urval)

Individuell (urval av kurser och möten)

Neurokirurgi utbildning

Kognitiv rehabilitering

Strokekompetensutbildning

Bedömning av gångförmåga hos vuxna med funktionshinder (7,5p)

WebRehab utbildning

IPT utbildning Neuropsykolog

Utbildning i andningsvård (NRC)

Pågående Magisterutbildning (2 sjukgymnaster)

Utbildning i Spirometri, Spirometrikörkort.

Utveckling Chef Ledarskap (UCL)

Grundkurs i motiverande samtal, nivå 2

Stomi och inkontinensutbildning (7,5p)

Livsstilsförändringar, övervikt och fetma

Diabetesutbildning, 17,5 hp

Vård vid inkontinens och kontinensbevarande,
avancerad nivå.

Ortopedisk omvårdnad

Senior Alert utbildning

Patientsäkerhetsdagar
ISCOS (International Spinal Cord Society), 52nd Annual scientific meeting, Istanbul
AAN (American Association of Neurology) Annual meeting in San Diego 2013

Koncerngemensamma utbildningar redovisas på sidorna 17–19.

Stu d enter

Rehabcentrum
Rehabcentrum har etablerat sig som en uppskattad
utbildningsenhet för läkare i neurologi för framför allt
blivande specialister inom psykiatri (ST-utbildning),
vilket även ger Rehabcentrum tillfälle att vidmakthålla
och öka sina kunskaper inom psykiatri.
Under 2013 har 24 studenter varit på verksamhets
förlagd utbildning (VFU) på Rehabcentrum och Para
medicin. Fjorton sjuksköterskor och tio paramedicinare,
sammanlagt 163 studentveckor. Verksamheterna är
uppskattade placeringar och får mycket goda omdömen
av studenterna.
Under 2012 påbörjades en formaliserad utvärdering
av våra insatser inom ST-utbildningen för läkare i neu
rologi. Utvärderingen sker enligt en skala 1–7 där
7 är bästa resultat.
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ST-utbildning		 2013 (n=4)

2012 (n=2)

Introduktion		4,5

7

Handledning		6,5

7

Arbetsbelastning*		5

7

Arbetsmiljö		6,5

7

Undervisning		5,5

6,5

Helhetsbedömning		6,25

7

* Kommenterades med att man önskade mer arbetsuppgifter.

Husläkarmottagningen
Mottagningen är en aktiv utbildningsenhet med såväl
läkar- som sjuksköterskestudenter. Under 2013 minska
des antal studenter tillfälligt till åtta på grund av det in
terna förändringsarbetet. Studenterna kommer tillbaka
vid flera tillfällen under terminerna.

R E H A B I LI T E R I N G O C H P R I M Ä R VÅR D

67

68

På Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende erbjuder vi 81 lägenheter för personer över
65 år med demenssjukdom eller somatisk sjukdom. Vi erbjuder även nio lägenheter till personer
under 65 år med demenssjukdom, samt nio lägenheter för personer under 65 år med förvärvade
hjärnskador. Vård- och omsorgsboendet har totalt 99 lägenheter.

Vård- och omsorgsboende
2013 har till stor del präglats av förberedelser inför flytt
samt inflyttning och etablering av verksamheten i de
nybyggda lokalerna på Stockholms Sjukhems tomt.
I samband med flytten hade verksamheten även en stor
extern inflyttning. Den nya byggnaden innefattar ett
utökat antal lägenheter för personer med demens och
drygt 20 nya boende flyttade in under våren. Boendet
för personer under 65 år med demenssjukdom är en
helt ny verksamhet för Stockholms Sjukhem.
I mars flyttade verksamheten till det nya vård- och
omsorgsboendet med lägenheter och gemensamhets
utrymmen som är anpassade efter de krav som ställs på
ett modernt boende. Alla de personer som redan bodde
i verksamheten fick erbjudande om och valde att flytta
med till det nya boendet. Flytten, som genomfördes i
etapper under cirka fem veckor, har inneburit en stor
förändring för såväl boende och närstående som för
medarbetare.
Flytten förbereddes bland annat genom ett boende
råd där boende deltog tillsammans med boendesam
ordnare/flyttprojektledare och verksamhetschef samt
genom att alla boende fick möjlighet att träffa boende
samordnaren tillsammans med närstående för enskilt
val av lägenhet. Inför flytten gjordes en riskbedömning
ur olika aspekter. Där risker identifierades gjordes sär
skilda handlingsplaner t ex om det initialt blev problem
med teknisk apparatur.
Inflyttningen på de olika våningsplanen skedde
i etapper, vilket möjliggjorde att vissa risker som identifierats initialt omhändertogs i ett tidigt skede.
En medicinsk bedömning gjordes av läkare inför
flyttdagen för att säkerställa de boendes hälsotillstånd.
De som av olika anledningar behövde avvakta med
inflyttning den aktuella flyttdagen kunde vistas på en
annan enhet till dess att hälsotillståndet stabiliserats.

Avtalet med Stockholms stad omfattar totalt 79
platser. Avtalet omfattar kundval enligt Lag om valfri
hetssystem (LOV), vilket innebär att den äldre som har
ett biståndsbeslut för heldygnsomsorg har möjlighet att
själv välja var man vill bo. Kölistan hanteras av Stock
holms stad. För 20 av våra platser gäller individavtal.
Stockholms Sjukhems åtagande är att ge personer
i behov av heldygnsomsorg ett tryggt boende och en
värdig tillvaro. Vården och omsorgen bygger på respekt
för den enskildes självbestämmande och integritet.
Vi utgår från att den enskilde har förmåga att själv
välja hur han eller hon vill leva sitt liv. Vi respekterar
den enskildes behov och önskemål ur språkliga, etniska,
kulturella och religiösa aspekter.
Verksamheten är indelad enligt följande:
• Vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning,
45 lägenheter
• Vård- och omsorgsboende med demensinriktning,
36 lägenheter
• Vård- och omsorgsboende för personer under
65 år med demens, nio lägenheter
• Vård och omsorgsboende för personer under
65 år med förvärvade hjärnskador, nio lägenheter.
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för
verksamheten och är också medicinskt ansvarig sjuk
sköterska. Enhetschef har ansvar för respektive enhet.
Boendesamordnaren ansvarar för in- och utflyttning
i enlighet med kösystemet samt för kontakter med
blivande boende och/eller närstående, tillsammans med
enhetschef.
Delaktighet, inflytande och samverkan är viktigt för
oss. Inom verksamheten finns förtroenderåd, där både
närstående och boende deltar. Där det är möjligt finns
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även boenderåd. På förtroenderåd och boenderåd
diskuteras synpunkter från boende och närstående om
exempelvis måltidssituation, mat, bordsplacering, men
även resultat av brukarenkäter diskuteras. På boende
råden deltar endast de boende tillsammans med enhets
chef och medarbetare.
De boende som önskar är också delaktiga i ett aktivi
tetsråd för planering och utvärdering av gemensamma
aktiviteter, läs mer under rubriken nationella värde
grunden för äldreomsorg.

Våra huvudprocesser
Vård- och omsorgsboendet har tre huvudprocesser som
följer verksamhetens inriktningar: en huvudprocess för
personer över 65 år med somatisk- eller demenssjuk
dom, en för yngre personer med förvärvade hjärnskador
och en för yngre personer med demenssjukdom. Proces
serna utgår ifrån vårt avtal med Stockholms stad samt
individavtal och är kartlagda från att den enskilde flyttar
in till livets slut, eller att man väljer att flytta av andra
orsaker. Den innefattar vård och omsorg utifrån social
tjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Processerna
används som ett arbetsredskap för att kvalitetssäkra och
förbättra vården och omsorgen och är väl kända av våra
medarbetare.

Beläggning

2013

2012

2011

Vård- och omsorgsboende

91 %

97 %

94 %

Analys

Beläggningen under 2013 har varit lägre än tidigare
år, vilket beror på att det inte var någon extern inflytt
ning under årets första tre månader pga av flytten till
den nya byggnaden. Under resten av året har vi haft
en stor extern inflyttning, särskilt till lägenheter med
inriktning mot demens över 65 år eftersom vi utökade
antalet lägenheter för denna målgrupp. Den nyöppnade
lägenhetsgruppen för yngre personer med demens
sjukdom har successivt belagts, men uppnådde inte full
beläggning under året. Vi har generellt inte haft svårt att
belägga våra tomma lägenheter för personer över 65 år.
Av de boende som flyttat in i verksamheten under 2013,
ser vi att flertalet av de som flyttat in kommer från andra
boenden.
Sats ning f ö r ö ka d b emanning

Vi deltar i Stockholms stads satsning på ökad beman
ning inom demensomsorgen och vår demensenhet har
fått extra medel för detta även under 2013. Vi har valt
att i första hand stärka resurserna på eftermiddagar och
kvällar. Våra boendes behov styr hur vi fördelar de extra
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resurserna. Dessa extra medel kommer under 2014 att
vara en del av den ordinarie ersättningen i avtalet med
Stockholms stad.
Under 2013 har drygt 100 aktivitetspass genomförts
med stöd av dessa extra resurser och vi har även haft
terapihunden Allis anställd på 50 procent. Aktiviteterna,
som både har varit gemensamma och individuella akti
viteter för de boende, har omfattat allt från bakning,
målning och teckning till musik, dans och rörelseträning.
Allis har i första hand arbetat med individuella och
gemensamma promenader, aktiviteter som lockar till
rörelse och samtal samt har varit delaktig i olika om
vårdnadssituationer. Vi ser till exempel att boende som
annars är oroliga blir lugnare i kontakt med Allis.

Nationella värdegrunden
för äldreomsorg		
Verksamheten har gjort en stor satsning på att göra den
nationella värdegrunden för äldreomsorg samt Stock
holms stads värdegrund och värdighetsgarantier kända
för alla medarbetare. En stor utbildningssatsning har ge
nomförts och totalt 115 medarbetare har deltagit i fyra
studiecirkeltillfällen under hösten 2013. Den nationella
värdegrunden för äldreomsorg är en del i Socialtjänst
lagen och som avtalspart till Stockholms stad ingår den
även som ett krav i LOV-avtalet.
Under året har verksamhetschef och en enhetschef
slutfört en 7,5 poängs högskoleutbildning via Uppsala
universitet i att leda och arbeta utifrån den nationella
värdegrunden. Tre undersköterskor har gått en utbild
ning till värdegrundsledare, hos oss kallade värdegrunds
ambassadör. Hela ledningsgruppen för vård- och omsorgsboendet har högskoleutbildning i den nationella
värdegrunden för äldreomsorg. I arbetet med att göra
den nationella värdegrunden känd är det även viktigt
att knyta denna till Stockholms Sjukhems grundläg
gande värderingar – omtanke, respekt och kunskap.
För att implementera den nationella värdegrunden
– med fokus på välbefinnande och värdigt liv samtidigt
som omtanke respekt och kunskap utgör grund för hur
vi arbetar – har specifika förbättringsområden identi
fierats. En av utgångspunkterna har varit Stockholms
stads brukarenkät och de förbättringsområden som
detta resultat visar på. Det handlar bl a om de boendes
delaktighet och möjlighet till inflytande. Delaktighet
och inflytande blir exempelvis tydliggjort i de arbetssätt
som har utvecklats kring de gemensamma aktiviteterna
i vård- och omsorgsboendet. Ett aktivitetsråd med
representanter från boendegruppen utvärderar tillsam
mans med aktivitetsansvariga det program som erbjuds.
Aktivitetsrådet tar också fram förslag till nya aktiviteter.
Aktivitetsrådets förslag har bl a resulterat i en studie
cirkel om surfplattor, att ett pingisbord har köpts in
och att spa-eftermiddagar anordnas.

VÅR A ST Y R D O K U M E N T

Stockholms
Sjukhems
grundläggande
värderingar
Stockholms
stads värdegrund
Nationella
värdegrunden

Grundläggande värderingar i förhållande till nationell
värdegrund och värdighetsgarantier.

Kvalitetsresultat
Upp f ö l j ning av ramavtal

Under 2013 utfördes en uppföljning av ramavtalet om
enstaka platser med Stockholms stad av Kungsholmens
stadsdelsförvaltning. En samlad bedömning av uppfölj
ningen visar att:

”Vård- och omsorgsboendet flyttades till en nybyggd fastighet
under våren 2013. Inom Stockholms Sjukhem kvalitetssäkrar
man sitt arbete genom att arbeta med processer för omvårdnads
planering, gemensamma mål, utredning, behandling och uppföljning. Det pågår ett utvecklingsarbete med att införa ett person
centrerat arbetssätt som syftar till att göra de boende mer delaktiga
i vardagen. Det innebär också att man arbetar med att utveckla
måltidssituationen, social stimulans och aktiviteter. Boende erbjuds
egen tid med kontaktpersonen en halvtimme i veckan. Omvårdnadspersonalen utbildas i kontaktmannaskap under 2013. Enheten
arbetar med att implementera den nationella värdegrunden genom
bl a reflektionsgrupper där all personal deltar utifrån ledorden
omtanke, respekt och kunskap”.
Uppföljningen visar att vi uppfyller samtliga kvalitets
parametrar samt att vi fortsatt har förbättrat vår doku
mentation mot föregående år både när det gäller hälsooch sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Förbättringar
som identifierats har systematiskt planerats in och
genomförts. Kontaktmannautbildningen som påbörjades
2012 har genomförts i hela verksamheten och har varit
ett led även i förbättringarna i den sociala dokumenta
tionen. Granskningen visar att rutinen för egenkontroll
av livsmedel inte följs på alla våningsplan, samt att en
rutin för samverkan behöver upprättas.
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B o en d e - o c h n ä r ståen d eenk äter

Att följa upp verksamheten och boendes och/eller
närståendes upplevelse av den vård och omsorg vi
tillhandahåller är viktiga redskap i arbetet med att
ständigt utveckla och förbättra för att säkra kvaliteten.
Det systematiska förbättringsarbetet utgår från en analys
av resultatet av den enkät vård- och omsorgsboendet
genomför (Kupp) under våren, samt uppföljningar
av avtal och Stockholms stads brukarenkät som görs
under hösten.

Stockholms Sjukhems
Kupp-enkät

2013

2012

2011

Andel nöjda med bemötande

87 %

95 %

96 %

Andel som känner sig trygga
med boendet

83 %

94 %

98 %

NKI, Nöjdhetsindex

76 %

84 %

67 %

Analys
Resultaten av boende- och närståendeenkäter visar bl a
grad av nöjdhet med bemötande och trygghet. Dessa två
parametrar är mycket viktiga ur kvalitetssynpunkt, vilket
bekräftas i dialog med boende och närstående.
Årets resultat av Kupp-enkäten, som genomfördes
i maj/juni direkt efter flytten av verksamheten, visar
ett något försämrat resultat jämfört med tidigare år.
Vi bedömer att denna förändring till stor del kan
kopplas till verksamhetens flytt till nya lokaler och
den omställning och oro detta har medfört. Det har
varit en stor förändring såväl för boende och närstående
som för medarbetarna.
Årets resultat från Stockholms stads brukarenkät, som
genomfördes tidig höst 2013, visar ett totalt sett förbätt
rat resultat vilket är mycket glädjande. Särskilt gläd
jande är ökningen avseende bemötande och trygghet.
Vi ser att de förbättringsområden som vi tidigare har
identifierat (möjlighet att påverka min dag, delaktighet,
självbestämmande och socialt innehåll) har förbättrats.
Under 2014 kommer dessa områden fortsatt vara prio
riterade som förbättringsområden.
E genko ntr o ll av d o k u mentati o n

Verksamheten har under 2013 genomfört egenkontroll
av både dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen
(sjuksköterskor) och enligt socialtjänstlagen (undersköter
skor/kontaktman). Granskningen genomfördes genom
stickprov på en journal per grupp med nio lägenheter.
Totalt elva HSL-journaler och elva SoL-journaler har
granskats.
A N D E L N ÖJ DA P E R F R ÅG A JÄM F Ö R T STAD E N, 2013
( STÄ M M E R G A N S KA B RA + STÄM M E R H E LT )
Personalen bemöter mig
på ett bra sätt
Boendet uppfyller mina behov av stöd och omsorg
Jag är nöjd med mitt boende

100

Personalen frågar hur jag vill få hjälp utförd
Jag har förtroende för personalen

80

Jag känner mig trygg i mitt boende

Jag är nöjd med möjligheten att komma
ut ex på balkongen m m

60
40

De gemensamma utrymmena lockar
mig att umgås med andra i boendet

Jag är nöjd med de aktiviteter mitt
boende erbjuder

20
De gemensamma utrymmena
är rena och fräscha

Jag upplever att jag kan påverka
min vardag

0

Möblerna är ändamålsenliga

Jag kan välja vilken tid jag vill gå upp
på morgonen

Det är lätt att röra sig och ta sig fram i
de gemensamma utrymmena

Jag kan välja när jag vill gå och lägga mig

Måltiderna är en trevlig stund på dagen

Mina synpunkter och klagomål tas omhand

Maten smakar bra

Jag är nöjd med det stöd jag får med min
personliga omvårdnad

Jag blir erbjuden nagelvård, håret lagt,
skägget ansat och liknande varje veka
Utföraren 2013
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Utföraren 2012

Staden totalt 2013

Analys
HSL-dokumentation – sjuksköterska
Ett stickprov av totalt elva journaler har granskats
(en per grupp om nio lägenheter). Målsättningen verk
samheten har satt för godkännande är att ha uppnått
ett resultat på 90 procent av de parametrar som mäts.
Resultatet av mätningen visar 77 procent. Identifierade
förbättringsområden ses främst inom inkontinensom
rådet, där bedömning, vårdplan och inkontinenshjälp
medel ska finnas dokumenterade. Under 2013 har en
sjuksköterska gått en högskoleutbildning på 7,5 poäng i
kontinens och inkontinensbevarande vård. Fortsatt kom
petensutveckling inom området är planerat. Verksamhe
ten planerar även att se över möjligheten att under 2014
använda utvecklade verktyg för området, t ex kvalitets
säkringsprogram vid blåsfunktionsstörning Nikola.
SoL-dokumentation – undersköterska/
kontaktman
Ett stickprov av totalt elva journaler har granskats
(en per grupp om nio lägenheter). Målsättningen verk
samheten har satt för godkännande är att ha uppnått
ett resultat på 90 procent av de parametrar som mäts.
Resultatet visar 77 procent. En handlingsplan är fram
tagen gemensamt tillsammans med SoL-dokumenta
tionsombuden. Utvecklingsområden är bl a förbättrad
dokumentation av avsteg från genomförandeplanen,
att uppföljningsdatum inte finns noterat i genomföran
deplanen samt att boendes önskemål kring måltidssitua
tionen finns dokumenterade.
Kvalitets in d ikato rer

Genom att följa kvalitetsindikatorer som punktprevalens
två gånger per år säkerställs att arbetet med riskbedöm
ningar för särskilda parametrar, vårdplaner och genom
förandeplaner fungerar väl. Att följa dessa är en del av
den egenkontroll som utförs i verksamheten.
Kvalitetsindikatorerna baseras på en punktprevalens
mätning som sker på en given dag två gånger under ett
år. Resultaten kan därför variera något mellan de olika
mätningarna. Under 2013 reviderades kvalitetsindika
torsmätningarna och vi valde att separera HSL (hälsooch sjukvård) och SoL (socialtjänstuppdraget). Det gör
att mätningarna inte kan jämföras med tidigare år.

Kvalitetsindikatorer HSL			

2013

Aktuell vårdplan			

100 %

Aktuell ADL-status			

66 %

Erhållit riskbedömning nutrition

		

99 %

Erhållit riskbedömning fall			

100 %

Erhållit riskbedömning trycksår			

100 %

Analys HSL-indikatorer
Det förebyggande arbetet med riskbedömningar och
upprättande av vårdplaner för att säkerställa vårt ar
betssätt med att säkra vården och omsorgen följs upp.
Målsättningen är att 100 procent av de boende ska ha
erhållit riskbedömningar inom fall, trycksår och nutri
tion. Detta mål uppnås under 2013. Ny kvalitetsindika
tor är att även mäta aktuell ADL-status. Där kan vi inte
göra några tidigare jämförelser. Målsättningen är att alla
boende ska ha en aktuell ADL-status, och detta resultat
visar ett förbättringsområde. En analys av resultatet av
aktuell ADL-status ska göras.
Kvalitetsindikatorer SoL			

2013

Genomförandeplan är upprättad/
reviderad inom de sex senaste månaderna		

100 %

Genomförandeplan är undertecknad av boende
och/eller dennes företrädare			

83 %

Avsteg är noterade mer än fem gånger
i socialjournal under de sex senaste månaderna		

28 %

Utevistelse enligt genomförandeplan		

68 %

Den boendes personliga önskemål kring mat och måltidssituationen finns dokumenterade i genomförandeplanen

90 %

Analys SoL-indikatorer
Under året har det varit en stor extern inflyttning
till verksamheten, eftersom antalet platser har utökats.
Målet är att alla boende hos oss har en uppdaterad ge
nomförandeplan vilket vi når under 2013. Vi ser
att det ibland finns en svårighet i att få genomförande
planerna påskrivna av närstående i de fall den boende
inte själv kan skriva på. Avstegen från genomförande
planen dokumenteras sällan i daganteckningen och
det är ett förbättringsområden för att få genomförande
planen som ett uppdaterat och ändamålsenligt doku
ment. Genomförandeplanen är en överenskommelse
mellan den boende och kontaktmannen om hur de
beviljade insatserna som finns angivna i biståndsbeslutet
ska utföras. Genomförandeplanen blir ett ändamålsen
ligt dokument om kontaktmannen tillsammans med
den boende utvärderar det man gemensamt kommit
fram till och reviderar planen när så behövs.
Mat och måltider är en viktig del av dagen och vi
har genom Stockholms stads brukarenkät identifierat
dessa som förbättringsområden, vilket resulterat i att
vi har arbetat fram en ny process: mat- och måltids
processen. Målet för processen är att 95 procent av våra
boende ska ha sina personliga önskemål kring måltiden
dokumenterade i genomförandeplanen. Vi når inte helt
målet fullt ut under 2013, men vi ser detta som ett fort
satt förbättringsområde under 2014.
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Kvalitets regi ster

Svenskt register för beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens, BPSD-registret
På enheten för yngre personer med demenssjukdom
registrerar vi sedan hösten 2013 i Svenskt BPSD-register.
Registret syftar till att stödja verksamheterna att kvali
tetssäkra vården av personer med demenssjukdom och
minska beteendemässiga och psykiska symtom och för
att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom.
BPSD-registret utgår från ett personcentrerat synsätt
och fokus läggs på bemötande och individuella aktivi
teter och åtgärder i omvårdnaden och omsorgen. Med
registret skapas förutsättningar för att få en tydligare
struktur i vardagen och att försöka förhindra att BPSD
uppkommer, men också för att öka välbefinnandet och
stimulera till en meningsfull tillvaro. Två personer har
gått BSPD-utbildning under hösten och 2014 kommer
fler personer utbildas och registreringen kommer att
utökas till att även omfatta personer över 65 år med
demenssjukdom.
Svenska palliativregistret
Vi registrerar i Svenska palliativregistret. Kvalitetspara
metrar som verksamheten valt att fokusera på är att ha
någon i sin omedelbara närhet vid dödsfallet samt att
erbjuda efterlevandesamtal.

Kvalitetsmål		Resultat 2013	Mål 2013

Äldreguiden
Resultat 2012		
Personal och utbildning:
Antal omsorgspersonal/plats, vardagar

0,38

0,3

Antal sjuksköterskor/plats, vardagar

0,09

0,04

Antal arbetsterapeut/plats, vardagar

0,02

0,02

Antal sjukgymnast/plats, vardagar

0,02

0,01

Antal omsorgspersonal/plats helgdagar

0,31

0,25

Antal sjuksköterskor/plats, helgdagar

0,01

0,01

Omsorgspersonalens utbildning, vardagar

81 %

86 %

Omsorgspersonalens utbildning, helgdagar

76 %

84 %

Inflytande och delaktighet
Alla erbjuds att vara med på rådsmöten

Ja

Alla erbjuds en kontaktperson

Ja

Alla erbjuds en fast kontakt med en vårdpersonal

Ja

Andel personer som varit delaktiga vid
planeringen av sin omsorg

Alla måltider serveras vid rekommenderade
tider

Ja

Alla erbjuds en gruppaktivitet minst två
gånger/vecka

Ja

Det finns en träningslokal nära boendet

Ja

Alla har tillgång till styrke- och balansträning

Ja

90 %

Läkemedelsgenomgångar

Erbjudas efterlevandesamtal		

60 %

100 %

Andel personer med aktuell
läkemedelsgenomgång

Resultatet för Socialstyrelsens öppna jämförelser
Äldreguiden avser 2012. Frågeställningarna i Äldre
guiden har ändrats det senaste året, vilket gör att resulta
tet visas som en jämförelse med rikssnittet istället för
en jämförelse med föregående års resultat.

83 %

Aktivitet, träning

80 %

S o c ialsty rels en s Äl d reg u i d en

87 %

Mat och måltider

Ha någon i sin omedelbara närhet
vid dödfall		

Vi ser genom analys av våra resultat att efterlevande
samtalen sker i högre utsträckning än det som är regist
rerat i palliativa registret. Att förbättra registreringen
är ett fortsatt utvecklingsområde för 2014.

SSH	Rikssnitt

74 %

73 %

Vård- och omsorgsboendets resultat ligger mycket väl
i jämförelse med Sverige i stort. Vår bemanning ligger
högre än rikssnittet för både omvårdnadspersonal,
sjuksköterskor och sjukgymnast. Den något högre
bemanningen inom vissa områden är en medveten
kvalitetssatsning som verksamheten gör. Inom området
omsorgspersonalens utbildning vardagar och helg ligger
vi något lägre än rikssnittet vilket är ett resultat av ande
len timanställda i verksamheten. Detta har sedan denna
mätning analyserats och förbättrats. Nya scheman
är framtagna som minskar andelen timanställda
i verksamheten.
Upp f ö l j ning av in f lyttning

Att flytta till ett vård- och omsorgsboende är ett stort
steg och kan vara ett svårt beslut. För att stödja både den
person som ska flytta in och närstående får de möjlighet
att träffa vår boendesamordnare. Boendesamordnaren
visar den tänkta lägenheten, informerar om boendet och
svarar på frågor. Målet är att både den som ska flytta in
och närstående ska känna sig trygga med den informa
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tion de får och utifrån den kunna fatta beslut om inflytt
ning. Efter inflyttning görs en uppföljning av om man
är nöjd med informationen.

Inflyttning

2013

2012

Nöjd med information vid inflyttning

92 %

85 %

Analys
De uppföljningar som görs visar att verksamhetens
satsning på att ge tid för information och samtal innan
inflyttning är viktig både för den äldre och för de närstå
ende. Det är glädjande att se att nöjdheten har ökat un
der 2013 och att vi överträffar målet som är 75 procent.
Genom den stora externa inflyttningen vi haft till
verksamheten under 2013 har vi även sett vikten av att
enhetschefen tidigt knyter kontakt både med den boende
och med närstående. Boendesamordnaren och enhets
chefen samverkar för att skapa trygghet för den boende.

Förbättringsarbete
• Det systematiska förbättringsarbetet innebär att pro
cesserna revideras årligen och vid behov. Den tidigare
huvudprocessen Vård- och omsorgsboendeprocessen
har reviderats till tre huvudprocesser: soma/demens
över 65 år, yngre personer med förvärvade hjärnska

dor, samt yngre personer med demens. De reviderade
processerna tydliggör arbetssätten inom respektive
område samt även de förbättringsområden som har
identifierats utifrån resultaten av Kupp-enkäten och
Stockholms stads brukarenkät.
• Även läkemedelsprocesserna är reviderade och nya
arbetssätt är införda. Under året har processledarna,
samt vård- och omsorgsboendets ledningsgrupp, arbe
tat med att förbättra läkemedelshanteringen. Syftet
har varit att förbättra patientsäkerheten ytterligare
genom att läkemedel förvaras i ett låsbart skåp i den
boendes lägenhet. Rutiner och processer har revide
rats utifrån denna förändring. Läkemedelsavvikel
serna följs noggrant.
• Två nya processer har arbetats fram under året.
Bemanningsprocessen ska tydliggöra hur vård- och
omsorgsboendet arbetar med bemanningsplanering.
I samband med flytten valde vi att lägga bemannings
planering centralt för hela verksamheten. Syftet med
förändringen var att bättre främja kvalitet genom
omsorgs- och personkontinuitet för våra boende.
Vi har processkartlagt vårt arbetssätt och har även
tagit fram gemensamma rutiner som möjliggör en
central planering.
• Mat- och måltidsprocessen tydliggör nya arbetssätt
och rutiner. Bakgrunden till processen är de delar av
Stockholms stads brukarenkät som har handlat om
nöjdhet med måltidssituationen. Måltiden är en viktig

Ä LD R E O M S O R G

75

stund på dagen och något att längta till. Hur maten
smakar och hur måltidsstunden upplevs hör ihop.
Vi är inte nöjda med de resultat enkäterna visar.
Vi har därför valt att förbättra och utveckla arbetssätt
för en ökad nöjdhet. Processen har arbetats fram i
samverkan mellan verksamheten och kostenheten.
• Kontaktmannautbildning i samarbete med Äldre
centrum har fortsatt under hela 2013. 80 procent
av alla tillsvidareanställda undersköterskor, som
arbetar dagtid, har genomgått utbildningen vilket
gör att målsättningen om 75 procent överträffas.
• Två studier/forskningsprojekt pågår vid
verksamheten:
• Massage vid smärta – en interventionsstudie bland
äldre multisjuka personer på vård- och omsorgs
boende. Projektet vänder sig till äldre personer
med multisjukdom och smärtproblematik på tre
vård- och omsorgsboenden. Avsikten med projektet
är att undersöka effekter av att få mjukmassage
med fokus på smärta och välbefinnande. Studien
innefattar interventions- och kontrollgrupp och
planeras pågå under 2014. Forskarmedverkan i
studien finansieras med medel från Riksfören
ingen för Åldrandeforskning, projektmedarbetare
finansieras med sökta medel från Ersta Sköndal
högskola.
• Innovativa metoder för att främja att vård och omsorg kan
utgöra ett adekvat stöd i vardagen för sårbara äldre personer – ett deltagande forskningsprojekt från hem till
institution. Projektet påbörjades under hösten 2013
med finansiering från Riksföreningen för Åldran
deforskning (RÅF). Projektet innefattar Stockholm
Sjukhems verksamheter – både i Bromma och på
Kungsholmen. Det övergripande syftet är att är att
utveckla ny kunskap om hur vård- och omsorgsin
satser kan möta sårbara äldres vardagliga behov,
resurser och värderingar. Eftersom projektet antar
ett relativt nytt perspektiv inom äldreforskning är
studiens syfte också att undersöka hur detta kan
uppfyllas genom deltagande metoder som bygger
på sårbara äldres aktiva och jämbördiga deltagan
de. Inom vård och omsorg för yngre med demens
har postdoc Mandana Fallapour tillsammans med
Eric Asaba, medarbetare vid FoUU, genomfört
träffar med personal och boende. Intervjuer, fokus
grupper, bild- och fältanteckningar har använts.
Projektet är ännu i datainsamlingsfas och har
därmed inte några resultat att rapportera vid detta
tillfälle.
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De lärdomar vi får genom att aktivt följa och analysera
dessa rapporter och uppföljningar ger ett underlag för
förbättringsarbete och bidrar till att en god och säker
vård och omsorg kan erbjudas till de boende.

Patientsäkerhetskulturmätning
Vård- och omsorgsboendet deltog 2012 för första
gången i den patientsäkerhetskulturmätning som övriga
verksamheter inom Stockholms Sjukhem genomför.
Undersökningen genomfördes av Indikator med hjälp
av en validerad metod som medger jämförelser mellan
enheter och omvärlden. Mätningen visar ett bra resultat
för vård- och omsorgsboendets verksamhet i jämförelse
med Stockholms Sjukhem i stort.
Analys

Det vi har identifierat som ett förbättringsområde är
en ”icke straff- och skuldbeläggande kultur”. Avvikelse
hantering är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet och
under kommande år ska vi tillsammans med medarbe
tarna ha fokus på förbättringar som handlar om en ”icke
straff- och skuldbeläggande kultur”. Stockholms Sjuk
hem har under 2012 producerat ett antal utbildningsfil
mer i patientsäkerhet där medarbetare har medverkat.
Syftet med filmerna är stödja kompetensutveckling inom
patientsäkerhet. Vi kommer att fortsätta arbetet med det
identifierade förbättringsområdet under 2014.

Avvikelser
Alla avvikelser inom vård- och omsorgsboendets verk
samhet, oavsett om det gäller insatser enligt socialtjänst
lagen eller hälso- och sjukvårdslagen, rapporteras sedan
september i SafeDocs avvikelsemodul. Det nya systemet
innebär stora förbättringar, men gör det något svårare
att jämföra med tidigare års redovisning, då vi även
ändrat klassificeringen enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
Registrering och analys av avvikelser, klagomål och
synpunkter är viktiga delar i arbetet med ständiga
förbättringar och med att utveckla vård- och omsorgs
boendets arbetssätt och processer.
Avvikelser enligt HSL	

2013

2012

2011

Fall
Tillbud
Negativ händelse
Fraktur

149
44
12
1

129
32
92
2

185
1

Läkemedel
Tillbud
Negativ händelse

143
29
3

204
82
86

157
-

Patientsäkerhet

Trycksår

3

4

6

Avvikelser enligt SoL

104

65

26

Rapportering och arbete med avvikelser, klagomål,
synpunkter samt fel och brister/avvikelser enligt SoL,
är en viktig del i kvalitets- och förbättringsarbetet.

Klagomål och synpunkter

105

15

6
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Lex Sarah

1

0

0

Lex Maria

1

0

0

Benägenhet att
rapportera händelser
Information och stöd till personal
vid negativ händelse

80
Information och stöd till patient
vid negativ händelse

69
70

Överlämningar och
överföringar av
patienter och information

71

71

Min närmaste chefs agerande
kring patientsäkerhet

62

20
0

71

67

73
Högsta ledningens stöd till
patientsäkerhetsarbete

Självskattad patientsäkerhetsnivå

66

60
40

62

Samarbete mellan
vårdenheterna

Sammantagen säkerhetsmedvetenhet

100

74
53

Samarbete inom vårdenheten

70
50

Arbetsbelastning
och personaltäthet
En icke straff- och skuldbeläggande kultur

81

Lärande organisation

Öppenhet i kommunikationen
Återföring och kommunikation kring avvikelser

Resultat av patientsäkerhetskulturmätning 2012.

Analys

Alla avvikelser analyseras för att vi ska kunna utreda
om det finns trender eller systematiska svagheter som
efter riskanalys införts som förbättringar i våra processer.
Fall
Målsättningen är att den boende ska behålla sin själv
ständighet och rörelsefrihet även under fortskridande
sjukdomsförlopp och åldrande. En fallriskbedömning
görs på samtliga boende vid inflyttning enligt Downton
Fall Risk index och utifrån resultatet används individu
ellt utprovade larm, höftskyddsbyxor och övrig fallpro
fylax. Fallriskbedömningen uppdateras två gånger per
år, eller vid behov i samband med uppdatering av vård
planer. Andelen fall har ökat något under 2013. Många
av fallen är relaterade till boende med känd fallproble
matik. 54 procent av fallen sker i den boendes lägen
het när den boende själv förflyttar sig och är fördelade
både under förmiddagen mellan kl 7–12, samt mellan
kl 16–21. 72 procent av fallen sker under vardagar. En
boende har fallit och ådragit sig en mindre fraktur. Det
pågår ett kontinuerligt arbete med att så långt det är
möjligt förebygga fall och fallrisk enligt fallprocessen.
Läkemedel
Vård- och omsorgsboendet använder ApoDos-system
och delegering av läkemedelsadministrering till omvård
nadspersonalen. Under 2013 har läkemedelsavvikel
serna minskat kraftigt. Under hösten 2013 infördes en
förändring där boendes läkemedel förvaras i ett låsbart
skåp i boendelägenheten, istället för i den medicinvagn

som tidigare använts. Genom flytten till det nya huset
är boendegrupperna mindre. Dessa båda åtgärder, samt
enhetschefernas systematiska arbete med förbättringar
utifrån de avvikelser som skett, har medfört att avvi
kelserna minskat. Bland avvikelserna är utebliven dos,
dos ej given i rätt tid samt dos signerad men ej given
de vanligaste orsakerna till avvikelser. 36 procent av
avvikelserna har skett mellan kl. 16-21 och 69 procent
av avvikelserna har skett på vardagarna. Vad avser dos
ej given i rätt tid är flertalet av avvikelserna knutna till
de boende med Parkinsondiagnos, där läkemedel ges
flera gånger per dygn. Medicinerna ges vid flera udda
tider och doseringarna är individuella, vilket innebär att
alla boende med parkinsonmedicin inte får mediciner
vid samma klockslag. Det gör att det är många olika
tider att förhålla sig till och det ökar risken för att missa
tiden. För att förbättra detta har de enheter där dessa
boende bor arbetat för att hitta olika påminnelsesystem
för att minska dessa avvikelser t ex digital äggklocka som
påminner om den udda tiden och mobilpåminnelser.
Trycksår
Andelen trycksår har minskat jämfört med föregående
år. Alla trycksår registreras, även när boende har inkom
mit med trycksår från annan vårdgivare. 2013 har två
trycksår uppkommit under boendetiden på Stockholms
Sjukhem. Målsättningen enligt sårprocessen är att inga
trycksår ska uppkomma i vår verksamhet, vilket vi inte
uppnått. De boende som utvecklat trycksåren hos oss
hade nedsatt allmäntillstånd vid inskrivning och trots
förebyggande arbete utvecklades dessa till trycksår.
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Avvikelser SoL (tidigare Fel och brister)
Vi ser en markant ökning av antal registrerade av
vikelser enligt SoL mot föregående år. 72 procent av
SoL-avvikelserna har t ex handlat om att larm varit
felvända, eller ej inkopplade, eller annan orsak. I den
nya byggnaden installerades ett helt nytt kallelsesystem
med problem både avseende teknik och handhavande,
vilket är en möjlig orsak till flera av avvikelserna. Cirka
50 procent av avvikelserna har skett under vardagar och
varit relativt jämnt fördelade över dygnet. 28 procent av
SoL-avvikelserna har handlat om den konkreta omsor
gen. Fördelningen av avvikelserna är jämn mellan helg
och vardag och mer centrerad kring dag och eftermid
dag. De problem som initialt uppmärksammades med
den nya tekniken har åtgärdats och idag är det nya kal
lelsesystemet välfungerande.
Andra exempel på avvikelser kan vara att en boende
inte fått sin sondmat i tid, att det varit bristande hjälp
vid toalettbesök eller brister i bemötande. Vi bedömer
att ökningen av antal registrerade avvikelser beror på att
det är enklare att registrera i det nya systemet samt att
det tydligt framgår i systemet vad som är en avvikelse
enligt SoL. Varje avvikelse i SoL, hanteras på samma
sätt som en avvikelse i HSL. Åtgärder kan behöva göras
omedelbart och en återrapportering sker till boende
och/eller närstående, till medarbetarna och tas även
upp på APT.
K lag o mål o c h sy np u nkter

Klagomål och synpunkter är en viktig del av vårt kvali
tets- och förbättringsarbete. Andelen klagomål och syn
punkter har ökat markant mot tidigare år. Med tanke på
det antal boende och närstående vi har i vår verksamhet
är det troligt att det tidigare fanns en hel del synpunkter,
klagomål och förbättringsförslag som inte registrerades.
Vi har fortsatt vårt arbete med att efterfråga och ut
veckla hur vi arbetar med synpunkter och klagomål
och det har gett ett bra utfall.
I samband med flytten till den nya byggnaden fick
vi del av flera synpunkter och klagomål, rörande allt
från kallelsesystem och telefoni till inredning. Utifrån
de inkomna synpunkterna och klagomålen har ett flertal
förbättringar gjorts, t ex justeringar i inredning med
gardiner, draperier och blommor.
En hel av synpunkterna och klagomålen har handlat
om arbetssätt och information, en del har varit mer
riktade kring specifika boende. Alla synpunkter och kla
gomål har hanterats systematiskt enligt vårt arbetssätt.
Ett klagomål är inskickat av närstående till Inspektionen
för vård- och omsorg (IVO).
Hä n d els eanalys er

Under året har en händelseanalys gjorts. Vi kommer
att utbilda fler medarbetare i arbetsmetoden för att
de ska kunna ingå i ett händelseanalysteam.
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Le x M aria

Verksamheten har skickat in en Lex Maria anmälan
till IVO. En händelse inträffade i samband med flytten
av verksamheten till nya lokaler, där informationsöver
föring och kommunikation mellan överlämnande enhet
och mottagande enhet inte fungerat och den vårdplan
som var skriven inte följdes. De riskanalyser som upprät
tats i samband med flytt av verksamheten hade identi
fierat möjlig risk, men inte gjort en konkret åtgärd för
att säkra detta. IVO påtalar vikten av en systematisk
egenkontroll, uppföljning och utvärdering. Ärendet har
avslutats av IVO och de åtgärder som verksamheten har
vidtagit har setts som tillräckliga för att säkra att detta
inte händer igen.
Le x Sarah

Verksamheten har skickat in en Lex Sarah anmälan
till IVO. Anmälan avser en boende som inte klarade att
gå ut själv och trots stöd av extra tillsyn och rörelselarm
ändå gått ut själv från enheten. IVO bedömde att den
utredning och de åtgärder som verksamheten vidtagit
för att säkra att detta inte ska inträffa igen är fullgjorda.
Ärendet har avslutats av IVO.

Kompetensutveckling
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och vår
modell bygger på en struktur med såväl gemensam
som enhetsspecifik och individuell kompetensutveckling.
En strukturerad kompetensinventering på individnivå
har genomförts och resultatet ligger till grund för plane
ringen av kompetensutveckling i verksamhetsplanen.
Nedan finns exempel på några av de kompetensutveck
lingsaktiviteter som genomförts inom vård- och
omsorgsboendet under 2013:

			
På
enhetsnivå

På individuell nivå

Vård av inkontinens och kontinensbevarande vård, 4,5 hp

Demens ABC en interaktiv
utbildning för undersköterskor
i demensvård.

Fördjupad demenskunskap

Kontaktmannaskap

Att leda och arbeta utifrån
den nationella värdegrunden
för äldre, 7,5 hp

Nationell värdegrund för
äldreomsorg

Värdegrundsambassadörer,
7,5 hp.

Omvårdnadsutbildning

Utbildning i BPSD-registret
för en sjuksköterska och en
enhetschef.

Demens och bemötande

Utbildning i läkemedelsgenomgångar för äldre och läke
medel, via Stockholms stad

Koncerngemensamma utbildningar redovisas
på sidorna 17–19.
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Miljö
Stockholms Sjukhem arbetar för en långsiktigt hållbar
miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete
omfattar all vår verksamhet och vi är miljöcertifierade
sedan 2009 enligt standarden ISO 14001. I början av
2014 genomfördes en revision inför re-certifiering av
miljöledningssystemet och inga miljöavvikelser rappor
terades.

Miljöpolicy och ledningssystem
Miljöpolicyn utgör grunden för Stockholms Sjukhems
miljöarbete. Ledningens redskap för att kvalitetssäkra
miljöarbetet är miljöledningssystem, det omfattar sjukvård samt vård- och omsorgsverksamhet som vi be
driver på Kungsholmen och i Bromma. Även drift av
vårdfastigheter, livsmedelhantering, FoUU-verksamhet
och administrativa enheter omfattas av miljölednings
systemet.
Ett aktivt arbete av chefer och miljöombud säker
ställer vårt miljöengagemang.

Resultat miljömål
Det övergripande miljömålet är att Stockholms Sjukhem
ska minska sin miljöbelastning. Utöver det fanns sex
detaljerade miljömål under 2013:
K limate f f ektivt

1. Införa bergvärme på Kungsholmen
Bergvärme är infört i tre av fastighetens fyra byggnader
(hus B, C och D). När den pågående renoveringen
av hus A är klar kommer bergvärme att införas även
i denna byggnad. Bergvärme kan minska behovet av
energi utifrån för uppvärmning med två tredjedelar.
2. Strategi för att nå 75 procent förnyelsebart
bilbränsle 2016
Strategin är klar och omfattar i korthet att införa hybrid
bilar i Bromma och elbilar på Kungsholmen. Införandet
sker successivt till 2016.

H äls o f rämjan d e

5. Minska kassationen av läkemedel
(Utveckla basförråd läkemedel)
Något basförråd utvecklades inte på Kungsholmen
under 2013 eftersom verksamheten bedömde att nuva
rande system var tillfredsställande för att hålla läkeme
delskassationen på låg nivå.
6. Anpassa våra kemikalier till Stockholms
läns landstings utfasningslista
Stockholms Sjukhem registrerar alla kemikalier som
används i verksamheten i systemet KLARA. Vår leve
rantör av tjänsten KLARA har gjort en genomgång
av våra registreringar i systemet, genomgången visar
att vi inte använder några kemikalier som finns med
på landstingets utfasningslista.

Miljöarbete
M atav fall

Under 2013 har matavfall även börjat samlas in från
Brommageriatriken. Matavfallet återvinns och blir till
biogas. Det sker även på Kungsholmen sedan flera år
tillbaka. Den biogas som utvinns från vårt matavfall
under ett år kan ersätta 5 200 liter bensin och förhindrar
utsläpp av cirka 13 ton koldioxid.
Bilar

Inom Stockholms Sjukhem finns idag 44 bilar i verk
samheten, varav 23 är hybridbilar (bensin/el). Leasingen
på hybridbilarna startade under 2013. Övergången till
hybridbilar har inneburit att koldioxidutsläppet inte har
ökat, trots en utökning av antalet bilar i verksamheten.
Resultat

2013

2012

2011

Antal bilar

44 st

33 st

32 st

70,9 ton

71,5 ton

71,1 ton

Koldioxidutsläpp

M il j ö o m b u d
R e s u r s e f f ektivt

3. Minska mängden kopieringspapper
med 5 procent
Totalt för hela Stockholms Sjukhem har mängden in
köpt kopieringspapper minskat med 29 procent jämfört
med 2012. Bromma har minskat sin förbrukning med
7,5 procent och Kungsholmen har minskat 44,3 procent
jämfört med 2012.
4. Minska matavfall med 10 procent
Mätningar av matavfall har genomförts under året
och resultatet visar att matavfallet har minskat med
9 procent.

Varje avdelning/enhet har ett eller två miljöombud,
totalt finns 44 miljöombud inom Stockholm Sjukhem.
Miljöombuden samordnar och kommunicerar miljö
arbetet på sin avdelning/enhet. Miljöombuden träffas
tillsammans med miljösamordnaren på miljöombuds
möten. Under 2013 utökades antalet träffar från tre
till fyra gånger per år. Under hösten gästade vår nya
avfallsentreprenör ett miljöombudsmöte och informe
rade om källsortering.
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M il j ö ut b il d ning

Miljöutbildningar för medarbetare hålls varje år.
Andelen som har gått utbildningarna har minskat,
vilket förklaras av en ökad personalomsättning och
många nya medarbetare. Miljöutbildningarna ingår
i basutbildningarna i vår utbildningsplan och nya
medarbetare genomgår utbildningarna enligt plan.
Resultat		2013

2011

Grundläggande miljö- och
hållbarhetsutbildning (samtlig personal)		

73 %

64 %

Läkemedelsmiljöpåverkan
(läkare, chefer, miljöombud)		

57 %

78 %

Miljölagstiftning
(chefer, miljöombud, internrevisorer)		

64 %

75 %

Miljöavvikelser
Under 2013 har 15 miljöavvikelser rapporterats, det
är något färre än tidigare år (2012: 17 st, 2011: 18 st).
De flesta avvikelser har handlat om felaktigheter
vid källsortering.

God mat – en viktig del av vården
Stockholms Sjukhem arbetar för att ge bästa möjliga
livskvalitet till varje boende och patient genom omtanke,
respekt och kunskap. Maten och måltiden har en stor
betydelse för en förbättrad livskvalitet och snabbare
rehabilitering. Det är av största vikt att ha en hög kom
petens och kunskapsnivå inom mat och nutrition samt
att värdera måltidsglädje och njutning, två faktorer som
är förutsättningar för ett tillräckligt näringsintag hos den
enskilde. På Stockholms Sjukhem arbetar vi med hela
måltidsupplevelsen genom att maten ska presenteras
och serveras på ett aptitretande sätt, smaka gott och
ge tillräcklig näring samt intas i en miljö med god atmos
fär och trevlig stämning runt matbordet. Kostenheten
erbjuder idag utbildning inom mat, måltider och nutri
tion samt en meny med måltider som är individanpas
sade genom menyval, med olika konsistenser samt enligt
specialkoster efter boendes och patienters kulturella
och medicinska behov.
Kostenhetens kvalitets- och måltidsarbete har upp
märksammats av kostchefer och politiker. Kostchefen
har deltagit i och föreläst vid konferens om ”Framtidens
kommunala storkök”. Kostenheten har tagit emot
studiebesök från andra kommuner och sjukhus,
bl a Malmö, Göteborg och Skaraborgs län.
Under 2013 har även kökets miljösatsning på han
tering av matavfall fram till biogas, väckt intresse hos
politiker och tjänstemän från Stockholms stad och andra
delar av Sverige samt från Norge.
Kostenheten har under året expanderat eftersom flera
nya vårdenheter har tillkommit samt startat upp intern
butik för försäljning av exempelvis mejeri, kolonial och
näringsprodukter.
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Kvalitetsresultat
Under 2013 användes 13,6 procent ekologiska livs
medel. Målet 14 procent uppnåddes inte fullt ut på
grund av bristande tillgång till ekologiska livsmedel.
Matsvinnet uppgick till 20 procent av tillagade måltider
i restaurangen, vilket är en förbättring mot föregående
års resultat som var 24 procent.
Den årliga kvalitetsuppföljningen visar att maten
får ett bra betyg av såväl boende, patienter som övriga
matgäster i café och restaurang.
Kostenhetens kvalitetsuppföljning
Andel nöjda med
totalintryck måltiden

2013

2012

2011

Boende, vård- och
omsorgsboendet

98 %

95 %

91 %

Patienter, Kungsholmen

100 %

100 %

89 %

Patienter, Brommageriatriken

98 %

100 %

98 %

Gäster, Restaurang

98 %

89 %

97 %

Gäster, Café

98 %

89 %

92 %

13,6 %

15,4 %

14 %

20 %

24 %

-

Kostenhetens kvalitetsuppföljning
(vård- och omsorgsboendet)
Matens smak
89 %

88 %

88 %

67 %

75 %

72 %

71 %

Andel ekologiska varor
Matsvinn i restaurangen

Stockholms stads Brukarundersökning
(vård- och omsorgsboendet)
Maten smakar bra
71 %
Måltiderna är en trevlig stund
på dagen
77 %
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Resultatet av Stockholms stads brukarenkät har förbätt
rats jämfört med föregående år, men visar en lägre nivå
av kundnöjdhet med matens smak och med måltidsupp
levelsen, än kostenhetens egen kvalitetsmätning. En rad
åtgärder har påbörjats under 2013 och arbetet kommer
att fortgå under 2014, se nedan.

Förbättringsarbete
• Revidera och utveckla enhetens menyer med recept,
översyn av livsmedelsval, priser och kvalitet för att nå
optimal balans mellan kvalitet och pris.
• Utveckling av kvalitetsarbetet med smakpanel och
kvalitetsansvarig kock har fortsatt. Smakpanelgrupp
utgörs av boende och medarbetare inom vård- och
omsorg. Boende och medarbetare har varit delaktiga
i arbetet med att utformat, provsmaka och betygsätta
delar av kökets menyer.
Under 2014 fortsätter arbetet med att öka kom
munikation och delaktighet för boende i vård- och
omsorgsboendet genom att kökets ambassadörer
(kockar/köksbiträden) regelbundet besöker sin enhet
och träffar boende under en måltid.
• Uppföljning av det livsmedelshygieniska egenkon
trollprogrammet har stärkts genom utökad kontroll,
veckovis, när det gäller genomförande och dokumen
tation av bl a varumottagningskontroll, temperatur
och städ.
• Ett projekt för att minska matsvinnet på vårdavdel
ningar har genomförts under 2013. Arbetet med
att utveckla mätmetoder har gett goda resultat.
Matavfallet vägs med våg under en sjudagarsperiod
fyra gånger per år. Mängden matavfall har minskat
med cirka 90 kg, vilket motsvarar drygt 200 portioner,
mellan två mättillfällen.
• Dietistens arbetsområde har varit fortsatt kliniskt
patientarbete främst inriktat mot Rehabcentrum
på Kungsholmen. Under året har antalet dietist
konsultationer för patienter inom ASIH Innerstaden
samt ASIH Bromma ökat markant. Arbetet har
fortsatt med att utveckla nutritionsprocesserna och
en grundutbildning i nutrition för vårdpersonal har
genomförts. Upphandling har genomförts gällande
nytt anbudsavtal för nutritionspumpar. Information
och introduktion har skett i samarbete med nya
samarbetsparten.
• Mat- och måltidsprojekt med vård- och omsorgs
boendet Kostenheten har deltagit i projektet med
att säkerställa, utveckla och förbättra måltiden för
de boende genom processkartläggning av boendes
mat- och måltidssituation.
• Utvecklad logistik och servicenivå genom nya rutiner.
Inför flytten till det nya vård- och omsorgsboendet
korrigerades kostenhetens logistik och rutiner för
att motsvara de nya enheternas behov av service.
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God och säker mat
Livs me d els h ygien

Kostenheten har under året reviderat det livsmedels
hygieniska egenkontrollprogrammet med HACCP
(faroanalys) i enlighet med livsmedelslagstiftningen.
Genom frekvent uppföljning och elektronisk dokumen
tation säkerställer vi tillagning och servering av god och
säker mat. Miljöförvaltningen och Anticimex har under
året granskat kostenheten, lokaler, dokumentation och
rutiner. Under året har fyra godkända inspektioner
genomförts i kök och restaurang samt en extra inspek
tion riktad mot dietköket. Alla inspektioner har varit
godkända med positiva utlåtande om att kostenhetens
personal har hög kunskap i livsmedelshygien och har
skött egenkontrollen exemplariskt.
Utb ild ning

Under hösten 2013 genomförde kostenheten den årliga
grundutbildningen i kost och nutrition för vårdpersonal
inom Stockholms Sjukhem. Syftet med utbildningen är
att öka kunskapen om mat och nutrition så att boende
och patienter ska få rätt anpassad kost, vilket leder till
högre näringsstatus samt högre livskvalitet för patienter
och boende.
Inför inflyttningen till det nya boendet genomfördes
en extra utbildningsinsats för cirka 40 medarbetare
inom vård- och omsorgsboendet med fokus på olika
kosttyper/specialkoster för olika behov samt rutiner
för webbeställningar i kostdataprogrammet AIVO.
Kostenhetens personal har under året utbildats i
bland annat livsmedelhygien, brandrutiner samt deltagit i flera inspirationskurser i olika tillagningsmetoder
hos Restaurangakademin.
M aten s s mak o c h kvalitet

Kostenheten arbetar kontinuerligt med att följa upp
och förbättra maten och måltiden utifrån avvikelser,
synpunkter och förbättringsförslag.
Recept och tillagningsmetoder utvecklas kontinu
erligt. Under året har vi fortsatt arbetet med att öka
inflytandet för boende och patienter, bland annat genom
att tydligare efterfråga deras synpunkter och önskemål
om maträtter i den årliga kvalitetsundersökningen och
via smakpanelen.
Avvikels er

Kostenheten har fått in nio avvikelser under 2013.
Tre avvikelser kommer från verksamheterna på Kungs
holmen, sex avvikelser har rapporterats från Bromma
geriatriken. Antalet avvikelser är förhållandevis lågt och
ligger lägre än föregående år (2012: 19 avvikelser). Avvi
kelserna gällde bland annat matkvalitet och främmande
föremål i maten vilket har medfört att tillagningsanvis
ningar och rutiner har korrigerats, avvikelse i matkvalitet
på grund av transport åtgärdades med nya rutiner för
transportentreprenören. När det gäller antal synpunkter
och förbättringsförslag inkom fyra från Kungsholmen
och 19 från Brommageriatriken. Alla avvikelser och
synpunkter beaktas och åtgärdas.

Konst och kultur
Stockholms Sjukhems nya vård- och omsorgsboende
på Kungsholmen stod klart våren 2013. Arbetet med
den nya byggnaden har innehållit en medveten satsning
på samtida konst. Förhoppningen är att konsten kan
bidra till betydelsefulla och tilltalande upplevelser för
boende, patienter, närstående, medarbetare och besö
kare, samt att konsten ska inspirera till kontemplation.
Det befintliga konstinnehavet på cirka 600 konstverk,
med verk från förra sekelskiftet fram till idag, har kompletterats med nya konstnärliga uttryck och verk av
samtida konstnärer. Tio konstnärer har skapat plats
specifika verk som återfinns både inomhus och i parken.
Satsningen innefattar även inköp av ytterligare 80 verk.
Sammantaget representerar konstsamlingen ett brett
urval konstnärskap, tekniker och uttryck och innehål
ler flera betydande verk. Konstsamlingen beskriver det
intresse för konst som funnits inom Stockholms Sjukhem
genom verksamhetens historia.

Kontakten med världen och livet utanför lägenheten
eller vårdavdelningen är av stor betydelse för våra
boende och patienter. I samband med uppförandet
av den nya byggnaden har vi skapat två nya uterum –
på innergården mellan byggnaderna finns en trädgårds
terrass och det finns även en vinterträdgård, Orangeriet.
Stockholms Sjukhems park, som har anor från 1800talet, är en viktig mötesplats och under kommande år
ska parken att föryngras och utvecklas.
I maj 2013 invigdes det nya biblioteket på Stockholms
Sjukhem. Biblioteket, som är placerat i den ombyggda
huvudentrén, är en viktig del av sjukhemmets service
genom att erbjuda en modern biblioteksverksamhet där
patienter, boende, närstående och personal kan låna
böcker, e-böcker och ta del av andra digitala tjänster.
Stockholms stadsbibliotek driver biblioteket på uppdrag
av Stockholms Sjukhem.
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Våra lokaler
Verksamheten på Kungsholmen drivs i egna lokaler.
Arbetet med den nya fastigheten för vård- och omsorgs
boendet har varit intensivt under de senaste åren och
våren 2013 stod byggnaden klar för inflyttning. Den
nya byggnaden erbjuder ett vård- och omsorgsboende
med totalt 99 lägenheter av hög standard, generösa
gemensamma ytor och funktioner som t ex aktivitets
rum och SPA. I byggnaden finns även en ny aula med
konferensanläggning, garage samt lokaler för uthyrning
i markplan.
Under 2013 har vi påbörjat en totalrenovering av
Stockholms Sjukhems två äldsta byggnader. Renove
ringen kommer att tillföra ytterligare 42 vårdplatser
för slutenvård samt lokaler för öppenvård.
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Ombyggnaden beräknas vara klar vid årsskiftet
2014/2015. Utöver de helt nya platserna tillkommer
cirka 30 ytterligare vårdplatser i befintliga lokaler
under perioden fram till årsskiftet 2014/2015, i takt
med att verksamheter flyttar in i de ombyggda lokalerna.
I januari 2015 finns därmed 142 slutenvårdsplatser för
sjukvård och 99 lägenheter för vård- och omsorgsboende
i stiftelsens fastigheter på Kungsholmen.
En extern leverantör ansvarar för att tillhandahålla
fastighetsdrift och interna servicetjänster såsom recep
tion, telefoni, vaktmästeri och trädgård till verksamheten
på Kungsholmen. Även bevakning och städtjänster ingår
i detta uppdrag.
Verksamheten på Brommageriatriken drivs i hyrda
lokaler och all internservice tillhandahålls även där
av externa leverantörer.

IT i vården
Vid den senaste förvaltningsrevisionen granskades
IT med godkänt resultat. Vi fick ett fåtal avvikelser
och förbättringsförslag från revisorerna. IT-enhetens
sju medarbetare ger stöd och support till cirka 1 100
användare och cirka 500 PC.

System
Vi har under året slutfört ett projekt för att åstadkomma
ändamålsenliga rapporter från våra produktionsdata.
Vi har specificerat krav, skapat rapporter och validerat
data för cirka 39 rapporter för alla våra vårdverksamheter.

Infrastruktur
Under inledningen av 2013 har merparten av ITenhetens arbetstid lagts på de förändringar som skett
i samband med att den nya byggnaden på Kungsholmen
togs i drift. Under en intensiv period har vi arbetat med
införande av ett nytt datakommunikationssystem, flytt
av serverrum, införande av ny skrivarlösning och ny
telefonväxel med IP-telefoni. Det har krävt extraor
dinära insatser från IT-enhetens personal.

Vi har också påbörjat arbetet med att byta ut befintlig
datakommunikationsutrustning på Brommageriatriken.
Den gamla installationen kan inte stödja nya och kommande krav, varför vi uppgraderar aktiv utrustning
för att bättre stödja både trådansluten och trådlös
utrustning.

Processer
Vi fortsätter arbetet med ledningssystem för IT-säkerhet
i ett projekt som kommer att sträcka sig in över 2014.
Vi förbättrar i rekryteringsprocessen och användar
processen genom att konstruera ett nytt verktyg för att
initiera aktiviteter i olika delar av organisationen med
anledning av nya, förändrade och avslutade anställ
ningar.
I enlighet med vårt nya avtal för Brommageriatriken
har vi genomfört ett projekt för att åstadkomma rap
portering av kostnad per patient (KPP). Vi fördelar här
kostnader för vår interna verksamhet samt för medicinsk
service på respektive vårdtillfälle.
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Medicinsk revision

Vid Stockholms Sjukhem prövas sedan år 2012 en ny
inriktning för den medicinska revisionen. En granskning
ska redovisas av ett eller flera utvalda områden där en
fördjupad medicinsk revision utförts. Det kan gälla en
nyetablerad verksamhet, verksamhet med hög risk eller
verksamhet med osäkerhet om den medicinska kvalite
ten. Revisionsrapporten utgör ett av underlagen till
förbättringsarbetet.
Neurologisk dagrehabilitering – en relativt nyetablerad verksamhet, valdes för medicinsk revision
2013. Verksamheten är lokalmässigt belägen i Stock
holms Sjukhems lokaler på Kungsholmen.
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För att ge underlag för den medicinska revisionen in
formerade inledningsvis sjukhusdirektör och vård- och
kvalitetsutvecklare om och redovisade bl a processer och
kvalitetsuppföljningssystem för neurologisk dagrehabili
tering samt om arbetsmetoder för årlig kvalitetsrevision.
Som grund vid den medicinska revisionen har Social
styrelsens Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt Planerad
specialiserad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi
och lymfödem 2013 (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Stockholms läns landsting) tjänat. Det kan konstate
ras att de skriftliga (IT-baserade) dokument som finns
gällande processer och kvalitetsuppföljningssystem är
tydliga och väl följer de avtal som styr verksamheten.

För att få en fördjupad kunskap om verksamheten
har enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt neuro
logspecialist intervjuats. Tillfälle har givits att studera
pågående verksamhet kring patienter och lokalerna har
besökts för bedömning av om de är ändamålsenliga för
den medicinska verksamheten. Några stickrov gjordes
avseende patientjournaler (IT-baserade, för underteck
nad avidentifierade).
Neurologisk dagrehabilitering är ett auktorisationsav
tal, Planerad återkommande rehabilitering, som beskri
ver de insatser som vårdtjänsten innefattar. Patienterna,
som kommer från eget boende, har neurologiska skador
eller sjukdomar. Träning ska erbjudas av ett multiprofes
sionellt team där läkarinsatsen huvudsakligen är begrän
sad till in- och utskrivning. Patienten fortsätter under
tiden sina medicinska kontroller hos sin husläkare.
Efter individuell bedömning upprätts en rehabiliterings
plan för patienten, som vid utskrivningen får en plan
för den fortsatta träningen.
Remiss sänds av remitterande läkare till Stockholms
läns landsting (beställaren) som bedömer rehabiliterings
behovet och beviljar dagvårdsrehabilitering i 15 eller
25 dagar. Det är tveksamt om patienten har tillfrågats
angående översändandet av dessa medicinska uppgifter.
Då patienten får besked om rehabiliteringsmängd gör
han/hon sitt vårdval. Ibland vill patienten före sitt val
komma på studiebesök. Systemet upplevs omständigt
och alla patienter klarar inte själva av att göra valet
utan kan i detta behöva stöd av frisk närstående.
Stockholms Sjukhems dagrehabilitering har profilerat
sig särskilt mot patienter med stroke vilket dock kunde
profileras ytterligare. Det ställer krav på ytterligare med
arbetarutbildning inom detta område. Rehabiliteringen
kan ske i grupp av patienter (Strokeskola), individuellt
eller en kombination av båda. Detsamma gäller för
patienter med Parkinsons sjukdom. Även andra typer
av hjärnskador behandlas och även progredierande
sjukdomstillstånd.
Verksamheten har en begränsad omfattning och
ger goda möjligheter för patienten att få ett tydligt
och personligt inriktat träningsupplägg.
Inom Neurologisk dagrehabilitering finns ett väl
utvecklat kognitivt inriktat arbetssätt med fyra medarbe
tare som är speciellt utbildade i detta och med plan för
breddutbildning av övriga medarbetare.
Det är av väsentlig medicinsk betydelse att dagreha
biliteringen kan påbörjas så snart remissen är godkänd.
Patienten ska kontaktas inom en vecka och behandling
påbörjas inom två månader. Neurologisk dagrehabilite
ring uppfyller den tillgänglighet som har specificerats

av beställaren. Under hösten 2013 påbörjades behand
ling inom 1,5 månader efter kontakt.
Alla patienter har behov av att träffa en sjukgymnast,
75 procent en arbetsterapeut, 50 procent en logoped,
25 procent en kurator, 10 procent en psykolog, dietist
vid behov samt 100 procent en läkare.
Inskrivningssamtal sker med läkare, sjukgymnast
och arbetsterapeut samt vid behov av övrig personal
kategori. Patienten får en kontaktperson för vård
perioden. Upplägget för vårdperioden förklaras och
man efterhör patientens förväntningar och hur mycket
vederbörande orkar. Patienten fyller i enkät enligt
EQ5D, vilket inte alltid är till så stor nytta vad gäller
denna patientgrupp. Enkäten utgör ett av kraven i av
talet. Teamträffar sker regelbundet för att följa behand
lingsresultat. Personalsituationen är sådan att timvikarier
ibland måste tas in vilket påverkar kontinuiteten för
patienten.
Då vårdperioden är avslutad sänds epikris till bestäl
laren. Patienten tillfrågas alltid om samtycke till detta.
Enkät angående patientnöjdhet av vårdperioden ifylls.
Patientnöjdheten mäts även i Stockholms läns landstings
Indikatoruppföljning där faktorerna information till
patienten och patientens delaktighet tillmäts stor bety
delse. Dessa rutiner fungerar väl och är väl inarbetade
vid enheten.
Alla patienter orkar inte med en träningsperiod på
tre timmar. De kan behöva vila, men det finns för närva
rande inte lokalmässigt utrymme för detta vid enheten.
Medicinsk komplikation kan uppstå i samband med
träningen. Sjuksköterska tillkallas då från närliggande
avdelning. Det finns ett väl fungerande samarbete med
närliggande enheter.
Personalen bedöms ha goda professionella kunskaper
för sin uppgift.
Sedan ett år prövas Cogmed vid enheten. Det är ett
datorbaserat instrument avseende minne och koncen
tration, anpassat efter patientens nivå. En utvärdering
planeras.
Avseende patientens läkemedelsbehov (ej stor fråga
vid enheten) följs SLL:s ”Kloka Listan”. För hjälp
medelsförskrivning finns inte motsvarande lista.
Vid enheten finns tre sjukgymnaster, två arbetstera
peuter, en logoped på halvtid samt del av resurserna
kurator, psykolog, dietist och läkare som är neurolog
specialist. Läkaren finns med vid in- och utskrivning av
patienten samt i övrigt vid behov. Tjänsteomfattningen
gällande läkare bedöms av samtliga personalkategorier
vara alldeles för liten.
Samtliga granskade journaler var väl förda och
med adekvata uppgifter.
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Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har sin dokumen
tation i en gemensam journal. Läkaren har sin doku
mentation i egen journal liksom även kurator/psykolog.
Samtliga personalkategorier angav detta som obekvämt
och önskade få en gemensam journal för sjukgymnast,
arbetsterapeut och läkare. Läkaren angav på grund av
skilda journaler svårigheter vid utskrivningen samt svårt
att dokumentera måluppfyllelsen för patientens vård
period. En gemensam anamnes önskas. Ett projekt för
förbättrad dokumentation pågår. Det är även viktigt för
läkaren att kunna se journaluppgifter hos andra vård
givare eftersom mycket kan ha förändrats sedan remit
teringstillfället.
Efter vårdperioden kan patienten ha ett hjälpbehov
i hemmet. Vårdplaneringsmöten sker inte, men arbets
terapeuten kan vid behov kontakta biståndshandläg
garen. Planeringen av den fortsatta rehabiliteringen
lämnas vidare till t ex primärvårdens rehabteam.
Personalen anger inga problem vad gäller möjligheter
till medicinsk yrkesspecifik kompetensutveckling såsom
kurser, studiebesök, interna utbildningar och möten.
Läkaren önskar ökad möjlighet till läkarmöten.

De vårdprogram som gäller (finns i VISS) och andra
styrdokument knutna till respektive yrkesområde följs
och är väl kända av personalen.
Förhållningssätt och attityder hos personalen avse
ende behov hos patienter/närstående uppfattades som
mycket positiva, med engagemang.
Samman fattning

Neurologisk dagrehabilitering är en relativt nyetablerad,
avgränsad enhet inom Stockholms Sjukhem. Persona
len bedöms ha goda kunskaper och färdigheter för sina
arbetsuppgifter och har goda möjligheter till kontinuer
lig yrkesspecifik kompetensutveckling. Läkarresursen är
för liten. De medicinska vårdrutinerna kring patienten
fungerar bra. Vilomöjlighet för patienter som inte orkar
hela behandlingstillfällen bör ordnas. Följsamheten till
styrande dokument är stor, styrande avtal efterlevs och
patientnöjdheten är hög.
Neurologisk dagrehabilitering bedöms, med hänsyn
till ovanstående, ur medicinsk synpunkt vara en väl
fungerande enhet inom Stockholms Sjukhem.

Uppsala 19 februari 2014

Anne-Marie Pernulf
Specialist i Allmänmedicin
Medicinsk revisor vid Stockholms Sjukhem
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De patienter och boende som medverkar på bilderna har själva eller
via närstående samtyckt till publicering av bilderna. Detsamma gäller
medarbetarna på bilderna.
Stort tack till alla för er medverkan!
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Form och produktion: Åsa Kax design AB
Tryck: Tryck & Rit, 2014
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