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Sammanfattning
Under 2015 har kvalitetsuppföljning enligt QUSTA (Quality,
Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar) genomförts av hälso- och
sjukvården inom samtliga vård och omsorgsboende för äldre på
Kungsholmen.
Förvaltningen har begärt in åtgärdsplaner från vård och omsorgsboende
för att följa att verksamheterna når förvaltningens uppsatta mål för
kvalitetsindikatorer och hur man säkerställer att patienterna erbjuds
bedömningar/utredning avseende:
 Andel patienter där dokumenterad ADL bedömning är utförd
 Andel patienter där dokumenterad riskbedömning avseende
nutrition är utförd
 Andel patienter där dokumenterad riskbedömning avseende
trycksår är utförd
 Andel patienter med individuellt utredd inkontinens
Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats för att stärka teamarbete
som är kopplat till de nationella kvalitetsregistren inom de särskilda
boendeformerna. Utvecklingsarbetet har genomförts i samverkan med
samtliga verksamheter och ledningen för äldreomsorgen inom
stadsdelen.
För att följa hälso- och sjukvården inom verksamheterna har statistik
inhämtats från nationella kvalitetsregister, infektionsregistrering, samt
månatlig hälso- och sjukvård statistik från verksamheterna. Granskning
av hälso- och sjukvårdsdokumentation har utförts i egen regi samt
begärt in entreprenadernas egenkontroll av dokumentationen.
Genom bevakning av avvikelserapporter kan vårdskador identifieras,
analyseras och utredas för att se bakomliggande orsaker. Det görs i
samverkan med verksamhetschef och är en del i processen att
säkerställa och utveckla verksamhetens rutiner och arbetssätt som ska
leda till en ökad patientsäkerhet.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Att bidra till en god och säker hälso- och sjukvård för äldre inom
särskilda boenden genom att i samverkan med verksamhetschef
stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet.
Strategier för patientsäkerhetsarbetet:

1. Att genomföra uppföljningar av hälso- och sjukvården i
dialog med representanter för stadsdelens särskilda
boenden för äldre. Vid uppföljningen används kvalitetsinstrumentet QUSTA.
2. Att årligen granska hälso- och sjukvårdsdokumentation
för särskilt boende i egenregi och att inhämta
entreprenörernas granskningsresultat.
3. Att regelbundet följa upp hälso- och sjukvården inom de
särskilda boendena genom anmälda som oanmälda besök.
4. Att stödja och bidra till utveckling i verksamheterna
genom att medverka vid olika mötesformer där hälso- och
sjukvårdsfrågor tas upp.
5. Att kontinuerligt följa och analysera inkomna avvikelser
rörande fallolyckor, läkemedelshantering och övriga
avvikelser som t.ex. brister i vårdkedjan, omvårdnaden
utifrån hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser.
6. Att månadsvis inhämta statistik över framtagna
kvalitetsindikatorer.
7. Att följa upp om vårdtagare i särskilt boende under året
fått minst en bedömning gällande fallrisk, risk för
undernäring och en årlig inkontinensutredning/
uppföljning samt läkemedelsgenomgång.
8. Att ge återkoppling på resultat och bedömningar av hälsooch sjukvårdens kvalitet till de särskilda boendena.

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

Vårdgivare (nämnden) har det yttersta ansvaret i att det bedrivs
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att man aktivt arbetar
förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna har också
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en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat
leda till vårdskada.
Stadsdelsdirektör och avdelningschef för äldreomsorg ansvarar
för att patientsäkerhetsberättelsen delges nämnd.
Verksamhetschef enligt HSL 29§ ansvarar för att i verksamheten
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete så att kraven på en
god kvalitet och god hygienisk standard upprätthålls samt att
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
tillgodoses.
MAS och MAR har ansvaret för patientsäkerhetsarbetet utifrån
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 24§ och
Patientsäkerhetsförordningen kap 7, 3§.
MAS och MAR har från nämnden i uppdrag att bevaka att en god
kvalitet och god hygienisk standard upprätthålls samt att
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
tillgodoses.
Verksamhetschef, MAS och MAR i egen regi har på uppdrag av
vårdgivaren att årligen till 1 mars upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Stadsdelens MAS och MAR tar del av
patientsäkerhetsberättelsen från entreprenörer och rapporterar den
till stadsdelens nämnd.
Hälso- och sjukvårdspersonal har ansvarar och skyldighet att i sitt
yrkesutövande följa lagar och regler samt rutiner som finns
upprättade i verksamheten för att medverka till en hög
patientsäkerhet.
Omvårdnadspersonal som genom delegering utövar hälso- och
sjukvårdsuppgift är skyldiga att följa lagar och regler samt rutiner
som finns upprättade i verksamheten för att medverka till en hög
patientsäkerhet.

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

Som en del av patientsäkerhetsarbetet finns de regler för hälsooch sjukvård som upprättats av MAS och MAR. Utifrån dessa
utformar verksamheterna lokala rutiner.
Gemensamma kvalitetsindikatorer finns framtagna i Stockholms
Stad. Dessa följs av MAS och MAR. Uppgifter om registrerade
av infektioner i särskilda boenden redovisas till Vårdhygien.
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Rapporterade avvikelser följs kontinuerligt upp av MAS och
MAR.
Årliga uppföljningar av de lokala rutinerna sker i samband med
kvalitetsuppföljningen enligt QUSTA. Syftet med QUSTA är att
följa upp och säkra:
 Att vårdtagarna får en god och säker vård som håller hög
kvalitet.
 Att regler för hälso- och sjukvård följs.
 Att de särskilda boendena har upprättat lokala rutiner för att
säkra vården.
 Att stimulera verksamheterna till ständig förbättring och
vidareutveckling.
Resultat av uppföljningar, bevakningar av avvikelser och
kvalitetsindikatorer sammanställs och redovisas årligen till
stadsdelsnämnden för att ge en helhetsbild av hur hälso- och
sjukvården fungerar och vilka utvecklingsområden som finns.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder
som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Verksamhetsuppföljning

Samtliga enheter har under året följts upp av MAS och MAR
både genom anmälda och oanmälda besök. Där brister
uppmärksammats har MAS och MAR begärt in handlingsplaner,
som sedan följts upp utifrån tidsplan.
Infektionsregistrering

Samtliga enheter har lämnat in uppgifter om infektioner som
sammanställts och skickats till Vårdhygien.
Nationella kvalitetsregister

MAS och MAR har i samarbete med avdelningschef för
äldreomsorgen och projektledare varit del i ett utvecklingsarbete
för teamarbete kopplat till kvalitetsregistren Senior alert och
Svenska palliativ registret samt BPSD (Beteendemässiga och
psykiska symptom vid demenssjukdom).
Vårdpreventivt arbete

En handlingsplan har begärts in av samtliga särskilda boenden.
Syftet var att säkra att alla patienter erbjuds en riskbedömning
inom områdena trycksår, nutrition samt utredning av inkontinens
och bedömning av anpassning i dagligt liv (ADL).
Nationell patient översikt (NPÖ)

Kungsholmen och Norrmalm är med i ett projekt för att införa
NPÖ. NPÖ gör det möjligt för legitimerad personal att med
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patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats
i olika vårdsystem hos andra vårdgivare i Sverige.
Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Stockholms stad har ett gemensamt system för digital
dokumentation av hälso- och sjukvård.
I slutet av januari 2015 övergick all verksamheterna till
dokumentation i en ny journaltyp som byggts upp utifrån
nationellt fackspråk ICF (internationell klassificering av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
Stadsdelen har en processledare med uppdrag att stödja
verksamheternas handledare med implementeringen under 20152016. Processledaren samverkar med MAS och MAR för att
utveckla och säkra hälso- och sjukvårdsdokumentationen
Guide- Onemed

Under 2015 har servicehusen på Kungsholmen påbörjat
implementering av det nya webbaserade förskrivarstödet ”Guide
3.0” tillsammans med Onemed. Guide hjälper personal inom
hälso- och sjukvården att hitta rätt produkter och kvalitetssäkra
att inkontinensutredningar görs på ett personcentrerat sätt.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Resultat av QUSTA

Uppföljningar enligt QUSTA har utförts vid Alströmerhemmet,
Serafen, Solbacken, S:t Erik, Pilträdet och Fridhemmet. Resultat
av enheternas uppfyllelse redovisas i procent.
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Resultat är en sammanställning över de kvalitetsområden som följs i QUSTA.

Instruktioner
Kontakt med läkare + HSL-personal
Läkemedelshantering
Delegering
Avvikelsehantering
Medicintekniska produkter
Hygien

Vård och behandling
Vård i livets slut
Inkontinens
Trycksår
Nutrition
Fall och fallskador
Demens*
Rehabilitering
Mun- och tandhälsovård

Områden som följs upp. * Området demens bedöms inte vid uppföljning på Servicehusen

I samtliga uppföljningar av hälso- och sjukvården framgår det att
arbetet på enheterna i praktiken fungerar väl, men ännu har ingen
av enheterna uppnått 100 % , som är den standard för god kvalitet
som anges i kvalitetsinstrumentet QUSTA. Resultatet visar på en
liten ökning. I år är genomsnittet ca 92 % av de uppställda kraven
på god kvalitet jämfört med ca 90 % år 2014 och ca 88 % år
2013. Enheternas resultat varierar i år mellan ca 81 % till 95 %.
Dokumentation av hälso- och sjukvård

Under året har MAS och MAR genomfört stickprovsgranskning
av patientjournalerna inom egen regi. För entreprenaderna har
egenkontroll av journalgranskning begärts till
uppföljningstillfället.
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Bedömningen är att hälso- och sjukvårdspersonal är i en process
att lära sig den nya strukturen och granskningen visar på behovet
av fortsätta utveckling av att dokumentera enligt ICF i den nya
journaltypen.
Tandvårdsenhetens munhälsobedömning i särskilt boende SoL
och LSS .

Den som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg
dygnet runt har rätt att få en årlig kostnadsfri
munhälsobedömning. På Kungsholmens stadsdelsförvaltnings
särskilda boenden för äldre och LSS erbjöds under 2014 ca 665
personer den lag-stadgade munhälsobedömningen jämfört med
2013 (657). Antal utförda munhälsobedömningar 2014 var totalt
482 jämfört med 2013(426).

Samtliga enheter på Kungsholmen

Jämförelse mellan resultat i Svenska palliativa registret under
perioden 2013-2015

Samtliga avdelningar registrerar i Svenska palliativa registret.
Antal valda enheter
2013

2014

2015

132

117 125

85 96
28 19 18
Antal väntade
dödsfall

Antal oväntade
dödsfall

Samtliga enheter på Kungsholmen

4

10

151

1

Antal vet ej

Totalt
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I spindeldiagram nedan jämförs resultatet av kvalitetsindikatorn
palliativ vård i livets slut under perioden 2013, 2014 och 2015.
Några parametrar har förbättrats men flertalet är i stort
oförändrade. De parametrarna som enheterna behöver fortsätta
utveckla är utförd validerad smärtskala, munhälsa, önskemål om
dödsplats och information/samtal.

Infektionsregistrering

Tabellen nedan är en jämförelse mellan infektionsregistrering de
senaste tre åren. Medelvärdet av antal nya fall under 2015 som
indikerat antibiotikabehandling hos vårdtagare har minskat något
jämfört med tidigare perioder. Sårinfektioner och pneumoni har
minskat mest jämfört med 2014. Även urinvägsinfektioner har
minskat något under 2015 vilket visar på en positiv trend.
2013

54
47
39

60
50
40
30

38
28
21

20
10
0

2014

101

7 8 10

2015

34
28 26

25
21 19

19
15
11
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Vårdrelaterad infektion
Vårdtagare med vårdrelaterade infektioner är oförändrat jämfört med
föregående perioder.
25
20
20
20

16

15

2013
2014

10

2015

5
0
Vårdinfektioner - MRSA/VRE/ESBL/HEPATIT
Genomsnittet oktober – september inhämtat från månadsstatistik.

Senior alert

I Senior alert görs registreringar av genomförda riskbedömningar
för Nutrition (MNA initial), trycksår (Norton) och fall (Downton
Fall Risk Index). Totalt har 377 personer registrerats under
perioden. Under året har alla enheter mer aktivt registrerat
riskbedömningar i Senior alert. Det kan jämföras med föregående
år då 155 registreringar gjordes och Serafen och S:t Erik var de
enheter som registrerade. Att registrera och att använda resultat
ur Senior alert är ett fortsatt utvecklingsområde inom stadsdelen.

Antal unika personer som månadsvis registrerats i Senior Alert under oktober 2014 – september
2015.
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Antal registreringar per verksamhet under perioden oktober 2014- september 2015

Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd

Apoteket har under året granskat läkemedelsförråd/hantering på
tre sex verksamheter Serafen, Alströmerhemmet och S:t Erik.
Apotekets kvalitetsgranskning visar att enheter har en god och
säker läkemedelshantering. Resterande tre verksamheter
Solbacken, Fridhemmet och Pilträdet har inbokade datum för
apotekgranskningar.
Protokollen delges MAS och respektive enhetschef samt
förrådsansvarig sjuksköterska.
Jämförande statistik gällande hälso- och sjukvård inom
Kungsholmens vård- och omsorgsboende

Mätperioden för verksamhetsåret omfattar tiden 1 oktober föregående år till och med 30 september pågående år. En jämförande
statistik har gjorts under verksamhetsåren 2013, 2014 och 2015.
Statistiken grundar sig på inkomna uppgifter från hälso- och
sjukvårdspersonalen. Korttidsplatserna ingår inte i statistiken.
Byte av vårdform

Byte av vårdform innebär att vårdtagare skrivs in i slutenvårdens
avdelning för geriatrik eller akutsjukhus. Vårdtagare som bytt
vårdform dagtid under året har ökat något jämfört med 2014 och
2013. De vårdtagare som bytt vårdform jourtid har minskat
jämfört med föregående år.
Kommunens hälso- och sjukvård jämställs med öppen hälso- och
sjukvård. Våra äldre i vård- och omsorgsboendena blir allt mer
multisjuka och en orsak kan vara att vårdtagaren på grund av svår
sjukdomsorsak behövt sjukhusvård. Av samtliga akuta
inskickningarna till sjukhus 2015 ledde 56 % till inskrivning och
57 % 2014.
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Statistiken grundas på antal vårdtagare.

Avlidna

För de vårdtagare som bor i ett särskilt boende är målet att alla
som önskar ska få stanna kvar i sitt hem på boendet vid vård i
livets slutskede och där få sluta sina dagar. Statistiken visar att de
flesta vårdtagarna avlider i sitt hem på boendet och inte på annan
plats. Under 2015 har antalet avlidna minskat jämfört med 2014.
Några av de boende som idag flyttar in är så dåliga att de går bort
inom några dagar eller veckor. Av de 165 personer som avled
under perioden 27/1 - 30/9 2015 var det ca 30 personer som
avled inom tre månader efter att de flyttat in.

Statistiken grundas på antal vårdtagare.

Trycksår

Andel vårdtagare med trycksår i verksamheterna är låg och andel
trycksår som uppkommit i år är oförändrat med tidigare år.
Riskbedömning av trycksår ska genomföras på samtliga boende
bland annat för att förebygga och så långt som möjligt försöka
minska trycksår.
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Genomsnittet oktober – september

Förskrivna inkontinenshjälpmedel

Antal vårdtagare med förskrivna inkontinenshjälpmedel har
minskat jämfört med 2013 och 2014. Även användning av
urinkateter har minskat. En orsak kan vara att antalet
inkontinensutredningar har ökat från i genomsnitt 41per månad
2014 till 46 per månad 2015 och att förskrivningsprocessen på
servicehusen har kvalitetssäkrats.

Genomsnittet oktober - september

Ordinerade läkemedel

Antal personer med stående ordination på 5 eller fler läkemedel
har minskat jämfört med tidigare år, även antal personer som
ordinerats läkemedel vid behov har minskat. Det visar på att
läkemedelsgenomgångar har genomförts och att förskrivning av
läkemedel har minskat. Antal personer med 3 eller fler
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psykofarmaka har minskat och även antal personer som är
insulinbehandlade.

Genomsnittet oktober – september

Specifik omvårdnad

De flesta som flyttar in på särskilt boende har ett stort hälso- och
sjukvårdsbehov.
Specifik omvårdnad ges till vårdtagare som exempelvis har
behov av mer avancerade medicinska insatser tex , intravenöst
dropp, blodtransfusioner, specifika såromläggningar eller
nutrition via sond.
Under verksamhetsåret har ca 10 personer varit i behov av
specifik omvårdnad minskat med 7 personer jämfört med 2014.
42 personer har någon form av sår där det krävs omfattande
såromläggning vilket är en minskning med 6personer jämfört
med 2014. Antal injektioner har ökat under perioden.
1 oktober - 30 september
Antal boende subcutana
venportar
Antal boende picc-liner
Antal boende trackeostomier
Antal boende perifer venkanyler
Antal boende
syrgas/syrgaskoncentratorer
Antal boende med pegsond
Antal med bensår
Antal boende med övriga sår
Genomsnittet oktober – september

Antal blodtransfunderingar
Antal injektioner (ej insulin)

2014

0

2015
0

1
2
4
1

0
0
1
2

9
12
36

7
10
32

1
1639

0
1863

Antal oktober – september hämtad från månadsstatistik.
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Specifik rehabilitering

Inom området rehabilitering redovisas ett medeltal över utförda
bedömningar per månad avseende ADL och funktionsförmåga
samt antal personer som har en förskriven rullstol respektive
lyftsele till personlyft.
Antalet genomförda bedömningar per månad är i stort oförändrat
i jämförelse med 2014. Andelen bedömningar av funktionsförmåga är högre, vilket bedöms normalt då de representerar fler
typer av bedömningar i motsats till ADL som avser ett specifikt
bedömningsinstrument som används.
Antalet personer i behov av rullstol och personer som behöver
förflyttas med personlyft är i stor utsträckning oförändrat.
Vid jämförelse med resultatet 2013 är bedömningen att
följsamheten till att registrera förbättrats och att resultaten under
de senaste två åren är mer trovärdiga.

Genomsnittet oktober – september hämtad från månadsstatistik

Skyddsåtgärder

Användning av åtgärder som begränsar rörelsefrihet, som att till
exempel hindras från att resa sig upp från rullstol, stiga upp från
säng utan att ett larm utlöses, får inte användas utan samtycke
från vårdtagaren. Åtgärden kräver förutom samtycke att man
utrett risker och att andra insatser uteslutits som möjliga för att
uppfylla säkerheten för vårdtagaren.
Statistiken visar att användningen av skyddsåtgärder minskat vid
jämförelser med 2013 och 2014, vilket bedöms som en positiv
utveckling. I samband med uppföljningar med QUSTA framgår
att verksamheterna har utvecklat sina rutiner för beslut om
skyddsåtgärder och är mer restriktiva med användning.
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Ökningen av användningen av olika typer av larm 2014 har åter
sjunkit till samma nivå som 2013. Användningen av sänggrindar
och bälten har succesivt minskat de senaste åren.

Genomsnittet oktober – september

Riskbedömningar

Alla vårdtagare som bor på ett särskilt boende ska erbjudas en
riskbedömning som ett led i den förebyggande hälso- och
sjukvården.
Riskbedömningsinstrument som ska användas är:
 Downton Fall Risk Index för att utvärdera
fallbenägenheten
 MNA (Mini Nutritional Assesment) för att mäta
näringsstatus
 Norton för att mäta risk för trycksår
 Nikola Kvalitetssäkringsprogram för urininkontinens.
 ROAG (Revised Oral Assessment Guide) - munstatus
Vård och omsorgsboende:

En nedgång i andel aktuella riskbedömningar avseende fall,
nutrition och trycksår på 4-10% har skett i jämförelse med
föregående år. Bedömning med ROAG har ökat med 12 % vilket
är en positiv utveckling avseende att bedöma patientens
munstatus.
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Kvalitetsindikatorn är beräknade på antal boende/antal journaler per helår under
mätdatum 1 oktober

Inkontinensutredningar ökade markant 2015 jämfört föregående
år vilket är en positiv utveckling, detta innebär att de äldre har
fått personcentrerad utredning som ska leda till rätt hjälpmedel
och insats.
Läkarorganisationerna är ansvariga att tillsammans med
sjuksköterskan på boendet genomföra läkemedelsgenomgångar,
enligt statistik från verksamheterna har i genomsnitt 31
läkemedelsgenomgångar genomförts per månad.

Kvalitetsindikatorn antal boende/antal journaler per helår under mätperioden

Servicehus:

Efter ett år med nedgång i andel aktuella riskbedömningar
avseende fall, nutrition och trycksår samt munhälsa har det har
skett en positiv utveckling. En sammantagen ökning mellan 2329% kan ses för de olika bedömningsinstrumenten. Andelen
munstatus enligt ROAG har ökat med 25 %.
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Kvalitetsindikatorn är beräknade på antal boende/antal journaler per helår under mätdatum
1 oktober

Antal inkontinensutredningar har också ökat kraftigt inom
servicehusen från 8 % 2014 till 66 % 2015 vilket är positiv
utveckling, detta innebär att de äldre har fått personcentrerad
utredning som ska leda till rätt hjälpmedel och insats.
Läkarorganisationerna är ansvariga att tillsammans med
sjuksköterskan på servicehuset att genomföra
läkemedelsgenomgångar, enligt statistik från verksamheterna har
9 läkemedelsgenomgångar i genomsnitt genomförts per månad.

Kvalitetsindikatorn antal boende/antal journaler per helår under mätperioden

Övriga indikatorer
ADL bedömningar enligt Sunnås

ADL-bedömningar syftar till att bedöma den enskildes förmåga
att klara sin dagliga livsföring och se behov av specifika åtgärder
och att individanpassa stöd och hjälp i vardagen.
För boende på servicehus har andelen aktuella bedömningar
enligt Sunnås ADL-index ökat med 55 % i jämförelse med
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föregående år. För vård och omsorgsboende ses däremot en
minskad andel aktuella bedömningar. En förklaring till dessa
skillnader kan ha att göra med att tillgången till arbetsterapeut
varit tidvis lägre på grund av rekrytering och sjukfrånvaro för
vård och omsorgsboenden medan det har varit stabilare på
servicehusen.

Kvalitetsindikatorn antal boende/antal journaler per helår under mätdatum 1 oktober

Hälso- och sjukvårdspersonal

Kvalitetsindikator visar hur många boende/patienter
heltidsanställd hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar för. En
jämförelse har gjorts mellan år 2013 till 2015.
Sjuksköterska
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Arbetsterapeut

Sjukgymnast

Omvårdnadsansvaret är i stort sett oförändrat de senaste åren på
Serafen, Alströmerhemmet, Solbacken. På S:t Erik har ansvaret
för arbetsterapeut minskat och sjukgymnastens ansvar har ökat
något vilket beror på att man omfördelat resurserna. På
Fridhemmet har det omvårdnadsansvaret minskat på grund av att
man tillsatt en vakant tjänst medan ansvaret på Pilträdets
servicehus är i stort sett oförändrat. Det är en stor skillnad
avseende ansvar för sjukgymnast mellan servicehusen.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §

Samverkan mellan funktionerna MAS och MAR sker genom
deltagande vid olika arbetsgrupper och mötesformer såväl lokalt
som centralt i Stockholms stad samt med entreprenörernas
medicinskt ansvariga och landstinget.
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VODOK 2

Ett nytt digitalt dokumentationssystem för hälso- och sjukvård,
som bygger på ICF (Internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) infördes i januari
2015. Stadsdelen har en utsedd processledare med uppdrag att
stödja verksamheternas handledare vid implementeringen av
VODOK 2. Processledare samverkar med stadsdelens MAS och
MAR i frågor som rör dokumentation.
Äldreförvaltningen och SLK håller i en utvecklingsgrupp med
representanter för processledare, MAS och MAR under införande
och implementeringstiden SLK.
Lokal samverkansöverenskommelse om gemensamma rutiner
avseende läkarinsatserna i särskilda boenden inom
äldreomsorgen

Landstinget ansvarar för läkarinsatserna i särskilda boenden och
kommunen ansvarar för all övrig hälso- och sjukvård upp till
sjuksköterska, sjukgymnast- och arbetsterapeut. Insatserna ska
utföras i samråd med den boende och närstående, när så är
möjligt. Samverkan ska bedrivas på ett sådant sätt att boende och
närstående upplever vården som en helhet. Lokala rutiner för
läkarorganisationen finns för Stockholms Geriatriken och
Solbacken och S:t Erik. Det finns också lokala rutiner för
läkarorganisationen för Legevisitten läkare i SÄBO och Serafen
Alströmerhemmet, Fridhemmet och Pilträdet. Samverkansmöten
mellan de olika aktörerna sker regelbundet under året.
Överenskommelse i vårdkedjan mellan sluten och öppen vård.
Inom stadsdelsförvaltningarna i Centrala staden och Västerort

Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i
sluten vård. Det finns ett forum, samverkan i vården (SIV) som
träffas två gånger per termin där överenskommelsen och
avvikelse lyfts för att patientsäkra in och utskrivning. I SIV ingår
primärvård centrala staden och västerort, Capio St: Göran,
Brommageriatriken och Stockholmsgeriatriken.
Lokal överenskommelse om samverkan inom
rehabiliteringsområdet med Primärvårdsrehab Innerstaden,
Capio St: Göran och Stockholmsgeriatriken

Överenskommelsen avser att skapa förutsättningar för
ändamålsenlig samordning av olika insatser inom rehabiliteringsområdet genom att klargöra respektive parts ansvarsområden och att tydliggöra en samordnad vårdkedja för personer
i äldreomsorgens korttidsvård.
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

MAS och MAR har tagit in riskanalyser från verksamheterna i
samband med sommarplaneringen avseende legitimerad personal
och vid organisationsförändringar. MAS har följt upp att man i
verksamheten genomfört riskanalyser där behov funnits.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §
Avvikelser

Inkomna avvikelser för 2015 har ökat både vid jämförelse med
2013 och 2014. Det är avvikelser inom området
läkemedelshantering som framförallt ökat.
Tre avvikelser har föranlett anmälan enligt Lex Maria till IVO,
varav en anmälan om brist i vårdkedjan och en brist i specifik
omvårdnad och en avvikelse om uteblivet läkemedel.
Rapporterade avvikelser om brister på medicintekniska produkter
har under året anmälts till läkemedelsverket och tillverkaren med
information till IVO vid fyra tillfällen.
Fallolyckor

Totala antalet registrerade fallolyckor har ökat de tre senaste
åren. Andelen fallolyckor där någon form av skada har bedömts
ökat vid jämförelse med 2013 men minskat vid jämförelse med
2014. Av de fallolyckor som orsakade skada var det i 21fall
någon form av fraktur, vilket är färre vid jämförelse med 2013
(43) och 2014 (24).

Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten
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Verksamheterna har rutiner för fallprevention. I dessa ingår att
bedöma fallrisk för att identifiera personer med risk och för att
falla och bedöma och utreda lämpliga åtgärder för fallprevention.
Läkemedelsavvikelser

Läkemedelsavvikelserna har ökat 2015 jämfört med 2014 och
2013. En orsak kan vara att flera rapporterar vilket är positivt för
att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. De flesta avvikelserna
som rapporterats handlar om att personal missat att ge
vårdtagaren sina läkemedel eller missat signera att läkemedlet har
överlämnats
Övriga avvikelser

Övriga avvikelser har ökat något jämfört med tidigare år. Övriga
avvikelser kan handla om brister i dokumentationen, brister i
omvårdnaden t.ex. utebliven ordinerad åtgärd, brist i
medicinteknisk produkt/hjälpmedel eller hantering av dessa, samt
bristen i vårdkedjan mellan landsting och kommun. Sjukhusen
sänder hem vårdtagarna innan de hunnit bli så kallat
utskrivningsklara. Flera vårdtagare har kommit hem utan medsänt
material för deras fortsatta vård. Avvikelserna sänds till den
fallerande avdelningen på sjukhuset, för att händelserna ska
diskuteras där och för att förbättra samverkan.

Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten

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

MAS och MAR har varit delaktiga i klagomål som inkommit
under året och då varit behjälpliga i specifika frågor som rör
hälso- och sjukvården.

Sida 25 (26)

Klagomål som inkommer till MAS och MAR förmedlas till
respektive verksamhetschef för att analyseras och åtgärdas i
verksamheterna.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4§

MAS och MAR har varit delaktiga och behjälpliga i frågor om
samverkan som berört patienter och närstående under året
avseende specifika frågor som rör hälso- och sjukvården.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
 Tagit fram och reviderat styrdokument i form av regler för att
säkra olika vårdprocesser.
 Deltagit vid hälso- och sjukvårdsmöten i egen regi
verksamheter.
 Genomfört Kvalitetsinstrumentet QUSTA på samtliga enheter.
 Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation i egen regi
samt begär in egenkontroll från entreprenaderna.
 Inhämtat statistiskt underlag till kvalitetsindikatorer för hälsooch sjukvården.
 Utbildning i Roag (munhälsa) vid 5 tillfällen för
sjuksköterskor.
Processmått
Årlig uppföljning av hälso- och sjukvårdsverksamheten samt månatliga
uppföljningar inhämtning av hälso- och sjukvårds statistik och
bevakning av hälso- och sjukvårdsavvikelser för att identifiera risker.
Resultatmått
Återges i kapitlet ”Uppföljning genom egenkontroll” och i tabeller.
Måluppfyllelse
I flertalet av områdena har verksamheterna generellt fungerande
instruktioner, rutiner som ger goda förutsättningar för patientsäker
hälso- och sjukvård. De områden som fortsatt behöver utvecklas och
säkras är vård i livets slut som bland annat innefattar att använda
validerade skattningsskalor vid bedömning av smärta och följsamhet
till basala hygienrutiner. Antal inkontinensutredningar har ökat men
själva förskrivningsprocessen behöver fortsatt utveckling.
Andelen riskbedömningar för att säkra det vårdpreventiva arbetet med
fall, trycksår och nutrition samt munhälsa har ökat på servicehusen men
däremot har det minskat något på vård och omsorgsboende avseende
nutrition och trycksår. Resultatet kan kopplas till det fokus som lagts
på riskbedömningar och det utvecklingsarbete som genomförts under
året för att stärka teamarbetet.

Sida 26 (26)

Övergripande mål och strategier för kommande år

Att bidra till en god och säker hälso- och sjukvård för äldre inom
särskilda boenden genom att i samverkan med verksamhetschef
stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet.
Strategier för patientsäkerhetsarbetet:
1. Att genomföra uppföljningar av hälso- och sjukvården i dialog
med representanter för stadsdelens särskilda boenden för äldre.
Vid uppföljningen används kvalitets-instrumentet QUSTA.
2. Att följa upp hälso- och sjukvården inom de särskilda
boendena genom anmälda som oanmälda besök.
3. Att månadsvis inhämta statistik över framtagna
kvalitetsindikatorer och riskbedömningar.
4. Att granska hälso- och sjukvårdsdokumentation för särskilt
boende i egenregi och att inhämta entreprenörernas
granskningsresultat.
5. Att stödja och bidra till utveckling i verksamheterna genom att
medverka vid olika mötesformer där hälso- och
sjukvårdsfrågor tas upp.
6. Att i samverkan med verksamhetschefer/enhetschefer
kontinuerligt följa och analysera inkomna hälso- och
sjukvårdsavvikelser samt tillsammans utreda allvarliga
händelser.
7. Att ta del av verksamheternas upprättade riskanalyser.
8. Att fortsatt stödja verksamheterna i utveckling av teamarbete
och användning av de nationella kvalitetsregistren.
9. Att ge återkoppling på resultat och bedömningar av hälso- och
sjukvårdens kvalitet till de särskilda boendena.
10. Deltagande vid olika strategiska arbetsgrupper som arbetar
med hälso- och sjukvårdsfrågor.
11. Att säkerställa läkemedelshanteringen och minska antal
läkemedelsavvikelser genom att se över processen vid
delegering.

