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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad
att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter
tillgodosesSOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Sammanfattning
stockholm.se
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S:t Erik vård – och omsorgsboende är ett litet boendemed 30 lägenheter avsedda för människor
drabbade av demenssjukdomar. Den drivs på entreprenad av Kosmo AB sedan 1 november
2013. Den 4 februari 2015 har en ägarförändring skett från Kosmo AB till Norlandia Care AB.
Verksamhetschef enligt 29§HSL har skriftligen uppdragit ansvar till HSL personal avseende
dokumentation enligt patientdatalagen samt ansvar för läkemedelsförråd, narkotika kontroll och
för att årlig service och kontroll av medicinsktekniska produkter utförs.
Verksamheten har årliga uppföljningar gällande hälso- och sjukvården där MAS och MAR med
hjälp av kvalitetsmätnings-instrument QUSTA. Uppföljningen enligt Qusta visar att
verksamheten har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående års uppföljning. I år har vi nått
till 92 % av de uppställda kraven på kvalitet, 2014 var resultaten på 86 %. Tydliga lokala
rutiner är upprättade och nyinrättat medicinsk rum gör att det är lätt för legitimerad personal att
komma till S:t Erik och arbeta självständigt. Det är oerhört viktig speciellt för sjuksköterskor
eftersom enheten har endast en sjuksköterska i tjänst. Mest brister, enligt Qusta, visades inom
livet i slutskede och inkontinens vilket vi har arbetat intensivt under året. Egen kontroll av
hälso-vård dokumentation genomfördes i april 2015 av intern MAS via granskningen av 30
journaler. Granskningar visar att verksamheten har förbättrat arbetet status. ADL och
riskbedömningar har utförs, planer har upprättas med problem, mål och uppföljnings datum.
Granskningen visar även en del brister framfört allt med uppdatering av placeringsansvarig
personal, uppdatering av läkemedels ansvar, att ange eventuella restriktioner och att det saknas
måluppfyllelse på upprättade planer. I januari 2015 ändrades den befintliga hälso-och sjukvård
journalsystemet Vodok till en ny version som heter Vodok 2. Den nya Vodok 2 har genomgått
anpassning utifrån nationellt fackspråk och ICF (internationell klassificering av
funktionstillstånd, funktionstillstånd och hälsa). Processen kring införande av den nya
terminologin har präglat hela året och självklart har förändringen möt och förfarande möter en
del svårigheter vilket vi har även räknat med. Som stöd i detta arbete har vi via staden fått flera
utbildningstillfälle för personal och tillgång till processhandledare. Verksamhet har utsett två
handledare med uppdrag att ge hjälp och stöd till sina kollegor. Egna kontroller av journaler
utförda av den interna MAS: en under oktober visar att det är ett förbättringsområde framfört
allt att dokumentering inte sker under rätt rubrik vilket vi avser att arbeta det kommande året.
Granskning av akut och buffert förråden har genomförts av Apoteket. Sammanfattning var att
läkemedelshantering på S:t Erik fungerar bra.
Granskningen utförd 22 december 2015 av miljöförvaltningen som kontrollerade
livsmedelsverksamhet inom enheten. Kontrollbesöket var oanmält. Deras bedömning var att vi
följde reglarna och att inga avvikelse kunde upptäckas vid kontrollerade områden.
Efter överenskommelse med Kungsholmens stadsdel har vi under 2015 gjort en
sammanslagning av våra kvalitetsgrupper ”Super 8 grupperna” från 8 grupper till fyra, även
mötesfrekvens är annorlunda än det som står i avtalet. Underskrivet överenskommelser finns.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

1.
2.
3.
4.
5.

Målet för förvaltningens hälso- och sjukvården är att patienterna ska:
ha självständighet och integritet,
få god personlig omvårdnad och specifik vård,
känna sig trygga,
vara välnärda, inte falla eller få trycksår samt
få en hälsobefrämjande vardag

Den övergripande målsättningen med S:t Eriks patientsäkerhetsarbete är skapa en hög
säkerhetskultur. Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, förhållningssätt och handlingssätt som
påverkar patientsäkerheten i en verksamhet. Vi uppnår en högsäkerhets kultur genom att:
 arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården
 arbeta preventivt i syfte att förebygga skador
 arbeta för att öka patientens och/eller närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården
För att uppnå ovan krävs att all personal använder och följer riktlinjer och rutiner samt att riktlinjer
och rutiner kontinuerligt ses över och revideras. Vidare krävs att:
 avvikelserapportering alltid sker när någon händelse inträffat
 patientjournal förs i den omfattning lagen föreskriver
 utveckla nationellt fackspråk i patientjournalen (ICF)
 förebyggande arbetet sker dagligen i allt vårdarbete
 tvärprofessionell samverkan sker på varje våningsplan
 riskbedömningar görs och att resultat återfinns i patientjournalen
 varje påbörjad vårdrelation inleds med kommunikation med patienten och deras anhöriga
 egen kontroll

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
stockholm.se
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VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy
och mål.
Klusterchefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis och att
kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet i sitt
kluster.
KOSMO har en intern MAS utsedd för verksamheten i Stockholm, och vår MAS ansvarar för
att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård, behandling av god kvalitet och att det
medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet. MAS utarbetar och
beslutar om riktlinjer och följer upp att de efterlevs.
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet
och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de
krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård.
Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens.
Hälso- och sjukvårdpersonalen ansvarar för och är skyldiga att i sitt yrkesutövande följa lagar
och reglar samt rutiner som finns upprättade i verksamheten för att medverka till en hög
patientsäkerhet.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Alla medarbetare har kunskap om hur Kosmos ledningssystemet och processkartor samt rutiner
för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en
händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur
tar ställning om information till klusterchefchef och uppdragsgivaren ska ges. Om det är en
allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS.
Ledningsgruppensmöte är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett
ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten.
Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag.
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra
intressenter. Ledningsgruppen sorterar och förmedlar en del av avvikelse till Super 8 gruppen
inom det området avvikelsen tillhör. En del av avvikelse leder till förbättring åtgärder och följs
vidare av den aktuella Super 8 gruppen.
Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska,
preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk
ska en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerlig utvärderas dock minst två gånger/år.
Sjuksköterskan använder sig av checklista för att upprätta omvårdnads-journal.
KOSMOs ledningssystem används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. I ledningssystemet finns avvikelseblanketten tillgänglig för samtliga
medarbetare. Avvikelser som gäller hälso- och sjukvården skrivs ned på papper av den personal
som observerat avvikelsen och överförs sedan till sjuksköterskans dokumentationssystem av
mottagande sjuksköterska som också analyserar avvikelsen för eventuell omedelbar åtgärd.
Kosmos MAS utför egen kontroll av HSL dokumentation årligen.
.
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Sida 7 (29)

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

Infektionsregistrering
Sjuksköterskorna har lämnat in uppgifter om infektioner (antibiotika behandlade bakteriella
infektioner och utbrottsbenägna virusinfektioner) till stadens och intern MAS en gång i
månaden.
Svenska Palliativ registret
Vi registrerar i Svenska palliativ registret. Ett nationellt kvalitetsregister där sjuksköterskorna
registrerar alla dödsfall vid boendet.
Senior alert
Sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnaster registrerar i Senioralert.
Apoteksgranskning
Apoteket har under året granskat läkemedelsförråden. Verksamheten och MAS erhåller alltid
protokollet innehållande förslag till förbättringar.
Vårdhygien
Vårdhygien kontaktas för genomförande av en hygienrond och vid behov
Dokumentationsutbildning
Med anledning av övergång till två handledare Vodok 2 har samtlig HSL personal gått på
dokumentations utbildning anordnad av staden, vi har även utbildat 2 handledare.

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

Årligen följs verksamheten upp av stadens MAS/MAR med kvalitetsinstrument Qusta.
Resultatet återkopplas till verksamhetschef som vidtar åtgärder utifrån analysen.
Avvikelsehantering: Uppföljning av samtliga inträffade avvikelser görs fortlöpande per
enhet/plan i teammöte (tvärprofessionella team).
Vår interna MAS har utför egen kontroll gällande HSL dokumentation
Vi har även påbörjat med systematiska kontroller över logghantering i Vodok
De planerade kontrollerna av verksamheterna har utförts i en viss utsträckning, detta måste
utvecklas under kommande år. Vi kommer att införa kollegial granskning under 2016.
Sjuksköterskorna registrerar infektioner (antibiotika behandlade bakteriella infektioner och
utbrottsbenägna virusinfektioner) som redovisas till MAS varje månad.

Resultat av QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och
Ansvar) uppföljning, 2014
Sammanfattning
S:t Erik vård- och omsorgsboende har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående års
uppföljning. Övergripande riktlinjer/regler har utvecklas men inte implanteras fullt ut. De
område som visar på mest brister är vård i livets slut och inkontinens.
stockholm.se
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Jämförelse av verksamhetens resultat av
upprättade rutiner i procent under åren

86%

2015

92%

2013
2014
91%

Slutbedömning av dokumentation.
Verksamheten har utfört egen kontroll av hälso-sjukvård dokumentation genom granskning av
30 journaler. Av de granskade journalerna inom allmänna uppgifter och anamnes brister det
framför allt i att uppdatera placeringsansvarig personal, uppdatera läkemedelsansvar,
dokumentera pågående vård hos annan vårdgivare och att ange eventuella restriktioner.
Verksamheten har förbättrat status. ADL och riskbedömningar har utförts. Planer har upprättats
med problem, mål med uppföljningsdatum, men saknar måluppfyllelse.
Resultat av kvalitetsuppföljningen.
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Riktlinjer och lokala rutinpärmen
Rutinpärmens lokala rutiner ska bygga på MAS regler och ledningssystemets som rör Hälsooch sjukvård. Rutinpärmen ska vara så tydlig att ordinarie sjuksköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter samt även tillfälligt anställd legitimerad personal ska kunna ta del av de lokala
rutiner som lever upp till kraven enligt QUSTA. Den lokala rutinen ska upprättas så att det
framgår vilken verksamhet som äger den och vem som ansvarar för att hålla den aktuell. Övrig
personal ska också känna till MAS-regler och ledningssystemet samt var de kan ta del av dem.
stockholm.se
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1. Läkarkontakt.
Det ska på äldreboenden finnas riktlinjer för hur personalen ska kunna komma i kontakt med
läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Riktlinjerna ska vara nedbrutna till lokala
rutiner för enheten och de ska vara kända av all berörd personal. Listor med telefonnummer till
aktuella läkare ska regelbundet uppdateras. Kopior på aktuella avtal rörande läkarinsatserna ska
finnas.
Bedömning
Rutiner och överenskommelse finns, dock behöver visa samverkansområden förbättras. En
dialog pågår med läkarorganisation.
2. Läkemedelshantering
Att läkemedelshanteringen sköts korrekt är mycket viktigt, MAS riktlinjer och de lokala
rutinerna kring detta måste vara kända av all berörd personal. En extern granskning av
läkemedelshanteringen ska göras årligen, eventuella brister ska åtgärdas inom tre månader. För
hantering av narkotika gäller särskilda regler. All hantering av läkemedel som
iordningställande, överlämnande mm ska dokumenteras.
Förbättringsåtgärder
Verka för att det alltid signeras på signeringslistan när läkemedel överlämnas till en boende.
Egen kontroll görs en gång i månaden.
3. Delegering
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till reellt kompetent
personal. Den utbildning som ges i samband med delegeringen ska följas av en skriftlig
kunskapstest. Delegering får inte förekomma för att lösa personalbristsituationer.
Delegeringarna ska regelbundet följas upp, därför bör sjuksköterskan inte ansvara för fler än
tjugo delegeringar.
Bedömning
Fungerar
4. Avvikelse
På alla äldreboenden ska det finnas ett kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården.
Kvalitetssystemet ska innehålla rutiner för risk och händelseanalys samt rutiner för
avvikelsehantering. Vid en risk för negativ händelse eller en negativ händelse ska alltid en
åtgärd vidtas och händelsen och åtgärden ska återkopplas till personalen. Vi startade med
elektronisk avvikelse system 2016 0115- TQM .


Förbättringsåtgärder
Verka för bättre följsamhet hos all personal att även skriftlig rapportera händelse till hälsosjukvårdpersonal.
Under året har vi aktivt arbetat med avvikelse- på APT, Teammöte , avdelningsmöte och på
planerings dagar.

5. Medicinteknisk produkt (MTP)
Medicintekniska produkter används på äldreboenden. Dessa ska användas på rätt sätt, på rätt
indikation och av kunnig personal. Produkterna ska provas ut av sjukgymnaster,
stockholm.se
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arbetsterapeuter eller sjuksköterska. Övrig personal ska utbildas och instrueras i hur
produkterna används. Det ska finnas bruksanvisningar på svenska tillgängliga för användaren
och kontroll ska ske regelbundet av formellt tekniskt utbildad personal. En inventarielista bör
finnas där det bland annat ska anges hur ofta översyn/kontroll ska ske för att produkten ska vara
säker.



Förbättringsåtgärder
Säkra att produkt information finns tillgänglig på alla enheter.
Åtgärdat.
6. Hygien
Många av dem som bor på våra äldreboende behöver hjälp med omvårdnad och personlig
hygien. Personalen arbetar tätt intill den boende. Det är mycket viktigt att det finns möjlighet
att tvätta händerna och att det finns tillgång till handsprit. Det ska också finnas tillgång till
skyddsutrustning och handskar. Personal som arbetar i köket med matlagning ska inte samtidigt
arbeta med de boende. Vid arbete i köket med mat/matlagning bör det finnas köksförkläden
som personalen ska använda.
Tvättstugorna såg över lag relativt rena ut, någon behöver ses över. Man försöker så gott det går
att skilja på smutsigt och rent.




Förbättringsåtgärder
Verka för att basala hygienrutiner följs och att köksförkläde alltid används vid
iordningställande av mat.
Verka för att alla går den webbaserade utbildningen om basala hygienrutiner
All personal varje år i januari genomgår webbaserade utbildning om basala hygienrutiner.
Verksamhet har börjat med egna kontroller och personalen har utfört egenskattning gällande
området.
7. Vård i livets slutskede
Att vårda en människa i livets slut är en mycket viktig uppgift på ett äldreboende. Det ska
finnas skriftliga lokala rutiner för vård i livets slutskede, läkemedel ska kunna ges inom en viss
tid och det ska finnas möjlighet att ha extra personal när det behövs. Det ska finnas möjlighet
för närstående att delta i vården, en vårdplanering ska göras dit berörda inbjuds att vara med.
Av dokumentationen ska framgå att det är vård i livets slutskede. Den boendes etniska och
religiösa tillhörighet ska beaktas.





Förbättringsåtgärder
Verka för att erbjuda samtal om vård i livets slut i ett tidigt skede.’
Säkra upprättande av planer vid vår i livets slut
Använda skattningsskala vid smärta.
8. Inkontinens
Många av dem som bor på äldreboenden har problem med inkontinens. Problemen kan vara
olika stora. På varje äldreboende ska det finnas sjuksköterska med utbildning för att förskriva
inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskan ska utreda problemen med inkontinens, förskriva rätt
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hjälpmedel och samarbeta med personalen på enheten, allt för att kunna ge den bästa hjälpen till
den boende. Allt ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
Förbättringsåtgärder
 Verka för att samtliga sjuksköterskor får utbildning i förskrivningsrätt.
 Viktigt att inkontinensutredning eller uppföljning av utredning görs på alla boende minst en per
år.
 Dokumentera utredning i journalen enligt gällande regler.
Verksamheten har tagit hjälp av externt företag för att få hjälp att komma i gång med inkontinens
utredningar.
9. Trycksår
Det finns flera orsaker till att trycksår uppkommer, lågt näringsintag, sämre cirkulation i
blodkärlen och oförmåga att ändra läge på kroppen bland annat. För att förhindra att trycksår
uppkommer ska sjuksköterskan göra en riskbedömning enligt modifierad Nortonskala för att se
om det föreligger risk för trycksår. Riskbedömningen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen, och utifrån vad den visar vidtas preventiva åtgärder.



Förbättringsåtgärder
Använda skattningsskala vid smärta.
Säkra upprättande av planer vid trycksår
10. Nutrition
Kosten som serveras på äldreboenden ska vara anpassad efter de näringsbehov som de äldre
har. Nattfastan ska inte vara mer än 11 timmar. Livsmedelsverket har skrivit riktlinjer för
planering av måltidssammansättning, vilka bör följas. Sjuksköterskan ska göra en
riskbedömning enligt MNA (Mini Nutritional Assessment) av eventuella nutritionsproblem på
grund av sjukdom, ät- och sväljsvårigheter, problem med tänderna o s v. BMI-värdet (Body
Mass Index) bör mätas vid inflyttning och sedan följas regelbundet. Alla problem med
nutritionen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.



Bedömning
Fungerar
11. Fall och fallskador
Det förekommer att boende faller, vanligen leder fallet inte till någon skada. För att på bästa
sätt förebygga fall och fallskador bör enheten ha skriftliga rutiner för detta. Riskbedömning
enligt Downton fallrisk index ska göras vid inflyttningen, för att identifiera personer med risk.
Sjukgymnast och arbetsterapeut ska undervisa omsorgspersonalen i det fallförebyggande
arbetssättet. Det fallförebyggande arbetet ska involvera samtlig hälso- och sjukvårdspersonal
och omsorgspersonal (teamarbete). När en boende med demenshandikapp faller ska
sjuksköterska kontakta läkare. Alla fall ska analyseras. Analyser, riskbedömning och åtgärder
ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.



Förbättringsåtgärder
Säkra information till fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut
12. Demens
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Personalen som arbetar med personer med demensliknande symtom bör ha utbildning och
kompetens inom demensområdet och det bör finnas tillgång till handledning och kontinuerlig
fortbildning. Det ska finnas rutiner för hur individuella demenslarm, GPS-larm, ordineras. Det
ska finnas möjlighet att passera ut genom ytterdörren, men man får försvåra för de boende att ta
sig ut. Boende ska samtycka till eventuella skyddsåtgärder. Vid bedömning om skyddsåtgärd
ska åtgärder, uppföljning och resultat dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
Vid nyrekrytering ska man tänka på att anställa sjuksköterska med demensutbildning.


Förbättringsåtgärder
Någon behöver stöd i svenska språket.
Verksamheten är på gång att ansluta sig till BPSD registret. All personal ska genomgå
webbaserade ABC utbildning i demens.
Under hösten har vi börjat registrera i BPSD registret.
13. Rehabilitering
Vid inflyttning ska sjukgymnast och arbetsterapeut delta i att upprätta journal. Alla nyinflyttade
ska erbjudas en ADL-status. Vid vårdplaneringar bör förutom sjuksköterska även sjukgymnast
och/eller arbetsterapeut delta. Boende som har behov av behandling av sjukgymnast eller
arbetsterapeut ska erbjudas detta. Hjälpmedel ska utprovas och förskrivas individuellt av
sjukgymnast eller arbetsterapeut, användningen av hjälpmedel ska följas upp.



Bedömning
Fungerar
14 Mun- och tandhälsovård
Sjuksköterskan ska vid inflyttning bedöma munhålans kondition. Denna bedömning är ett
munstatus och ska dokumenteras i journalen. Problem i munnen kan ha betydelse för boendes
välbefinnande. En god munhygien är viktig för att förebygga sjukdomar och för att kunna inta
föda. Boende ska erbjudas munhälsobedömning årligen och omvårdnadspersonalen ska följa de
råd som tandhygienisten ger.




Förbättringsåtgärder
Komma i gång att göra munstatus med hjälp av ROAG
Komma i gång att upprätta hälsoplan utifrån riskfaktorer (munstatus, kostvanor och
muntorrhet)
Alla sjuksköterskor har erhållit utbildning i ROAG.

Övrigt
Palliativa registret
Samtliga avdelningar registrerar i Svenska palliativa registret. Ett nationellt kvalitetsregister där
sjuksköterskorna registrerar alla dödsfall vid boendet.
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Resultat kvalitetsindikator palliativ vård i livets slut under perioden 2012:4 - 2013:3 och
2013:3–2014:4och 2014:4 -2015:3 för St. Erik.
Antal vårdtillfällen i urvalet: 2013 (11) , 2014 (8) och 2015 (10)
Kvalitetsindikator

Målvärde Resultat
2012

Resultat
2013

Resultat
2014

Resultat
2015

Eftersamtal
erbjudet

100

60

73

25

53,3

Läkarinformation
till patienten
Uppfyllt önskemål
om dödsplats

100

80

55

13

27,3

100

20

27

13

25,3

Munhälsa bedömd
Avliden utan
trycksår
Mänsklig närvaro i
dödsögonblicket

100
90

60
100

36
73

13
100

18,2
81,8

90

80

82

75

72,7

Utförd validerad
smärtskattning

100

40

9

0

11

Lindrad från
smärta
Lindrad från
illamående

100

100

91

63

72,7

100

100

91

50

92,8

60

73

13
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80

82

88

100

80
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25

81,8

5

11

8

10

Lindrad från
100
ångest
Lindrad från
100
rosslig andning
Läkarinformation
100
till närstående
Antal vård-tillfällen
i urvalet:
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Resultatet 2015 har förbättrats på flera punkter jämfört med 2014. Vi är fortfarande inte i mål.
Resultaten påverkades även av i två fall en kort vårdtid hos oss.

Chart Title
Målvärde

Lindrad från ångest
Lindrad från illamånde

2013

2014

2015

Målvärde
100
Eftersamtal erbjudet
80
60
40
20
0
Munhälsa bedömd
Avliden utan trycksår

Lindrad från smärta
Utförd validerad skattning

Infektionsregistrering
Enheten har lämnat in uppgifter om infektioner (antibiotikabehandlade bakteriella infektioner
och utbrottsbenägna virusinfektioner) som sammanställts av MAS och anmälts in till
Vårdhygien.
Indikation för antibiotikabehandling
Tabellen nedan är en jämförelse mellan infektionsregistrering år 2014 och 2015. Pneunomi har
minskat medan antalet urinvägsinfektion har något ökat .
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Vårdrelaterade infektioner
Inga vårdrelaterade infektioner under 2015.
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2014

Urinvägsinf utan
urinkateter

2015

Sårinf(trycksår,
diabetes,ischemiska,
venösa bensår)
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MRSA/VRE/ESBL/HEPATIT
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1
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1
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0.4

0.6

0.8

1

1.2

MRSA/VRE/ESBL/HEPATIT

Senior alert sammanställning
Registreringar av genomförda riskbedömningar/Nutrition (MNA initial), trycksår (Norton) och
fall (Downton Fall Risk Index)
Antal unika personer som riskbedömts under perioden är mindre än 2014.

Chart Title
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Pascal
Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som används för
att ordinera dosdispenserade läkemedel. Pascal har ersatt Apotekets e-dos.
Akut och buffertförråd
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Beställningssystemet Visma Proceedo ska användas vid beställning av läkemedel till akut och
buffertförrådet För att kunna använda systemet måste du vara registrerad i HSA/EK. Systemet
är webbaserat och enkelt att använda.
Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har granskat läkemedels-förråden/hanteringen alla vård- och omsorgsboende. Akutoch buffertförråden är ett litet förråd med läkemedel där landstinget står för kostnaden och som
enbart ska användas vid akuta situationer. Läkemedelshanteringen ska genomgå en extern
granskning minst en gång om året. Stadsdelsnämnden har tecknat ett avtal med apoteket
gällande granskningen. Granskande receptarie går igenom förråden, rutiner mm och hon följer
även upp föregåendes års granskning samt ger förslag till förbättringar. Protokollen delges
MAS och respektive enhetschef samt förrådsansvarig sjuksköterska. Nedan följer en
sammanfattning av granskningen.
Sammanfattning
Årets kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen fokuserade på en uppföljning av
förbättringsförslagen från föregående års rapport. Utöver detta tittade vi i det nya
läkemedelsrummet, akut- och buffertförrådet samt gjorde stickprov i några de boendes
läkemedels-skåp. Läkemedelshanteringen på S:t Erik upplevs fungera bra.
Uppföljning av föregående års kvalitetsgranskning
Förslagen på uppdateringar och komplettering av lokal rutin för läkemedelshantering
har genomförts.
Narkotikahanteringen fungerar bra. Kontrollräkning görs inte riktigt varje månad som
den ska enligt rutin, men samtidigt upptäcktes inga differenser vid en översyn i
förbrukningsjournalerna.
Aktuella ansvarsfördelningar finns.
Delegeringarna numera är inlagda i VODOK.
Aktuella generella direktiv saknas men kan sannolikt erhållas från MAS.
Övrigt
Läkemedelsförråden på respektive avdelning är nu borttagna och alla läkemedel
samlade i ett och samma läkemedelsrum. Även akut- och buffertförrådet kommer att
flyttas in i detta rum. Det skapar med stor sannolikhet en högre säkerhet och större
överskådlighet än man fick med den förra lösningen. Det blir också enklare att
kontrollera narkotikan.
En bra lokal rutin för läkemedelshantering finns för boendet.






HSL- indikatorer
En jämförande statistik har gjorts under perioderna. I tabellen nedan visas ett medelvärde på
antalet vårdtagare som ansvariga sjuksköterskor registrerat och haft ett hälso- och
sjukvårdsansvar för.
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Antal vårdtagare som OAS-ansvarat för

Byte av vårdform
Vårdtagare som behövt byta vårdform på dagtid och på jourtid har minskat nästan det dubbla
från föregående period. Av de 14 personer som åkte in på sjukhus var det 9 som blev inskrivna
i sjukhusvården.
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Byte av vårdform till sjukhuset- Dagtid
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Byte av vårdform tillsjukhus-Jourtid

Summa

Statistiken grundas på antal vårdtagare.

Avlidna
Målet är att alla vårdtagare som vill ska få stanna kvar i sitt hem vid vård i livets slutskede.
Antalet avlidna har ökat. Statistiken visar dock på att de flesta vårdtagarna bor kvar och avlider
i sitt hem.
Under 2015 har 15 vårdtagare avlidit på boendet, av dessa har 2 vårdtagare avlidit inom en
vecka.
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Statistiken grundas på antal vårdtagare.

Trycksår1
Antalet trycksår har minskat jämfört med föregående år.
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0
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Kategori 4

Summa
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Genomsnittet oktober – september

Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel och användandet av urinkateter har minskat jämfört
föregående perioder.

1

Kategori 1. Kvarstående rodnad mer än 24 timmar med intakt överhud.
Kategori 2. Ytligt sår som inte når fettväv. Epitelskada med svullnad, spricka eller blåsa.

stockholm.se

Kategori 3. Fullhudsskada. Sår genom hela huden och ned i fettväv men som inte når
underliggande muskler. Såret är ofta nekrotiskt.
Kategori 4. Djupt sår med sårhåla. Sår genom alla hudlager och fettväv samt
underliggande muskler, senor/ben.
Fistlar exempelvis till tarm kan förekomma. Större
risk för sårinfektion föreligger.
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Genomsnittet oktober – september

Ordinerade läkemedel
Förbrukningen av 5 eller fler läkemedel är ungefär samma jämfört med 2014 men läkemedel
vid behov har ökat. Även förbrukningen av 3 eller fler psykofarmaka är ungefär lika med 2014
medan insulinbehandlad diabetes är oförändrad.
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1

0
Atal personer med Antal personer som Antal personer Atal personer med
stående ordination
ordineras
med insulin 3 eller fler
på 5 eller mer
läkemedel vid behandlad diabetes psykofarmaka
läkemedel
behov
2013

2014

2015

Genomsnittet oktober – september

Specifik omvårdnad
Flera av de äldre som flyttar in i ett särskilt boende har ett hälso- och sjukvårdsbehov medan
vissa har ett hälso- och sjukvårdsbehov som de kan klara av själva eller endast behöver lite
hjälp med. Specifik omvårdnad ges till vårdtagare som exempelvis har behov av respirator,
tracheostomi, syrgas-koncentrator, intravenöst dropp, injektioner, blodtransfusioner,
såromläggningar eller som inte kan tillgodogöra sig vanlig kost utan får nutrition via någon
form av sond.
Under verksamhetsåret 2014 och 2015 har ca 0 personer som varit i behov av specifik
medicinteknisk sjukvård jämfört med 2013 då det var 1. Antalet personer som har någon form
av sår där det krävs omfattande såromläggning har minskat.
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Specifik omvårdnad
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Specifik Rehabilitering
Inom området rehabilitering redovisas fyra indikatorer i enlighet med stadens gemensamma
statistikunderlag. Två av dessa avser antal bedömningar av ADL respektive funktionsförmåga
som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. De övriga två är en redovisning av antal
personer som har individuellt utprovad/ förskriven rullstol respektive lyftsele till personlyft.
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utförd bedömning - ADL /månad
utförd bedömning - Funktion/ månad
antal personer med förskriven rullstol /sista dag i månad
antal personer med utprovat lyftsele/ sista dag i månad
Genomsnitt/månad

Skyddsåtgärder
Användning av åtgärder som begränsar rörelsefriheten som att t.ex. inte kunna resa sig upp eller
att larm utlöses vid förflyttning ur t.ex. säng, får inte användas utan ett samtycke från
vårdtagaren. Åtgärden kräver förutom samtycke att en utredning av risker görs och att tidigare
prövade insatser inte räckt för att uppfylla säkerheten för vårdtagaren.
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Vid en jämförelse mellan 2013 och 2014 kan en minskning ses för användningen av
skyddsåtgärder. Användning av olika typer av individuella larm och sänggrindar är samma
medan användningen av sänggrindar och bälten minskat något under 2015.
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Kvalitetsindikatorer - Riskbedömningar
Alla vårdtagare som bor på ett särskilt boende ska erbjudas en riskbedömning gällande
fallolyckor, nutrition, trycksår och urininkontinens. Utredning ska alltid genomföras, med
undantag om den enskilde inte tackar nej eller om det av någon anledning inte är relevant.
Bedömningarna ska följas upp minst en gång om året eller efter behov. Målet är att uppnå 100
procent innan årets slut, se tabell nedan.






Instrument som ska användas är:
Downtown Fall Risk Index för att utvärdera fallbenägenheten
MNA (Mini Nutritional Assesment) för att mäta näringsstatus
Norton för att mäta risk för trycksår
NIKOLA Kvalitetssäkringsprogram - urininkontinens
ROAG (Revised Oral Assessment Guide) - munstatus
Genomförda riskbedömningar enligt Downton Fall Risk ligger på nästan samma nivå som
under 2014. MNA har ökat jämfört med föregående period men. Norton ligger ungefär på
samma nivå som 2014. Munstatus tillkom 2013 och har också ökat till samma nivå som 2013.
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Kvalitetsindikatorn är beräknade på antal boende/antal journaler per helår under mätdatum 1 oktober

Inkontinensutredning och läkemedelsgenomgångar
Urininkontinensutredningar och läkemedelsgenomgångar har ökat jämfört med föregående
perioder.
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Inkontinensutredningar

Kvalitetsindikatorn är beräknad på antal boende/antal journaler per helår under mätperioden

ADL bedömningar enligt Sunnås
ADL-bedömningar utförs av arbetsterapeuter efter inflyttning och ska förnyas årligen och i
samband med förändrad status med syfte att bedöma den enskildes förmåga att klara sin dagliga
livsföring och för att kunna sätta in eventuella stödåtgärder. Kvalitetsindikatorn andel boende
där dokumenterad ADL-bedömning enligt Sunnås ADL-index har sjunkit avsevärt med tidigare
period år.
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Vi har anställt en ny arbetsterapeut och just nu har alla våra boende en aktuell ADL bedömning
enligt Sunnås.

Body Mass Index (BMI)
Ideal BMI för äldre förefaller ligga mellan 23 och 27. Kvalitetsindikatorn antal boende med ett
BMI på 22 eller mindre än 22. Färre personer har risk för undernäring.
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Kvalitetsindikatorn är beräknad på antal boende/antal journaler per helår under mätperioden

Hälso- och sjukvårdspersonal
Kvalitetsindikatorn med antal boende/tillgänglig per plats per antal månadsanställda hälso- och
sjukvårds personal omräknat till heltid. En jämförelse mellan år 2013, 2014 och år 2015.
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Sjukgymnast

Samverkan
Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
Samverkan med landstinget
En lokal samverkansöverenskommelse mellan Stockholm geriatriken och Kungsholmens
stadsdelsförvaltning angående St. Erik vård-och omsorgsboende finns. Samverkansmöten sker
regelbundet under året, minst fyra gånger per år. Läkare finns i huset en gång i veckan samt vid
behov.
Samverkan med sjukhus
Sjuksköterskan ansvarar för att ansvarig läkare alltid kontaktas för bedömning om boende
behöver skickas till sjukhus.
Sjuksköterskan ansvarar också för att ge den mottagande slutenvårdsenheten relevant
information. Om boende har pågående behandlingsinsatser av sjukgymnast/arbetsterapeut och
bedömning gjorts att fortsatta behandlingsåtgärder krävs, ansvarar de för att ge den mottagande
vårdenheten relevant information.
När en boende skickas in till sjukhus skickas information med gällande den boende.
Telefonkontakt tas med mottagande vårdenhet, närstående eller medarbetare som känner
boende följer med och lämnar uppgifter om namn och fullständiga personuppgifter. Vid
utskrivning från sjukhus kontrollerar sjuk-sköterskan att utskrivningsmeddelandet innehåller en
sammanfattning av medicinska, omvårdnadsmässiga och rehabiliterande insatser som boende
erhållit.
Samverkan med Vårdhygien
Vi samverkar med Vårdhygien, personal har på detta sätt tillgång till utbildning i Vårdhygien,
hygienronder och tillgång till experthjälp vid utbrott av eventuell smitta. Vårdhygien kan också
vara behjälplig med sak- och hygienfrågor om allvarliga infektioner eller stora utbrott av
maginfluensa uppstår.
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
I patientsäkerhetslagen har en förtydligande sket angående vikten av preventionsarbete.
I anslutning till inflyttning träffar arbetsterapeut och sjukgymnast den inflyttade och gör en
första bedömning om behov av hjälpmedel för att förebygga risker. En första bedömning av
patientens status utförs omgående; förflyttning, kommunikation, elimination och nutrition.
Riskbedömning för utvecklande av trycksår, nutritionsproblem och fall ska vara genomförda av
sjuksköterska inom fjorton dagar efter inflyttning. Inkontinensutredning ska vara påbörjad inom
fjorton dagar efter inflyttning.
En riskanalys görs för att upptäcka risker som kan leda till att en patient skadas och för att ta
fram konkreta åtgärder som eliminerar eller minimerar identifierade risker.
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §
Avvikelser
Hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för vårdskador samt händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i enlighet med de riktlinjer för
avvikelsehantering som finns i ledningssystemet.
Sjuksköterska signerar mottagandet av avvikelserapporter och för över dessa till VODOK där
bedömning samt vidtagna och planerade åtgärder redovisas.
Informationsöverföring sker minst tre gånger per dygn mellan de olika arbetspassen.
MAS går regelbundet igenom avvikelserna i VODOK.
Under året har vi verkat på att skapa en inställning där man ser på avvikelse som en vertygg
som hjälper oss förbättra säkerhet för våra boende.
Inkomna avvikelser
Inkomna avvikelser för perioden har ökat något jämfört med föregående period. Under
perioden har inga avvikelser föranlett anmälan enligt Lex Maria.
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Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten.
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Fall avvikelser och Fallincidenter
Registrerade fallincidenter har ökat i jämförelse med 2013 och 2014. I 4 av de fall med skada
som registrerats var konsekvensen fraktur.
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Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten
Läkemedels- och övriga avvikelser
Läkemedelsavvikelserna har ökat jämfört med tidigare perioder. Övriga avvikelser har ökat
något (tidigare noll).
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Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten.

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
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Sida 28 (29)

Klagomål och synpunkter
Det ska vara lätt för alla att lämna synpunkter och klagomål. Vi på S:t Erik har tydliga rutiner
för hantering av synpunkter och klagomål. Information om detta ges muntligt och skriftlig vid
inflyttning till patienter och närstående. Utöver detta finns det en anhöriga tavla på varje
våningsplan med förtryckta blanketter. Närmaste chef/arbetsledare tar kontakt med den person
som framfört synpunkt /klagomålet inom 24 timmar. Vid helg sker detta första vardagen efter
helg. Vid kontakt görs en:
 Överenskommelse om vilka åtgärder som kan och vidtas.
 Datum för uppföljning
All dokumentation sparas i avsedd pärm för klagomål. Verksamhetschef ansvarar för att berörd
personal får information om en eventuell överenskommelse. Kontaktpersonal ansvarar för att
nödvändig information dokumenteras i Sol- dokumentationen (uppdatering i genomförandeplan
sker parallellt).Arbetsterapeut/sjukgymnast/sjuksköterska ansvarar för att nödvändig
information dokumenteras i HSL- dokumentationen. En synpunkt/klagomål behandlas som en
avvikelse med efterföljande behandling via super 8 grupperna.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Inkomna klagomål och synpunkter utreds, analyseras och återkopplas av verksamhetschef i
samarbeten med ledningsgruppen och Super 8 grupp för HSL frågor. På enheten diskuteras och
analyseras klagomål och synpunkter på arbetsplatsträffar. Avvikelser och synpunkter
diskuteras även i den lokala lednings-gruppen som har möten en gång i veckan samt på
sjuksköterskemöten, rehabmöten och avdelningsmöten.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Visionen är att ha en tät kontakt och en aktiv samverkan kring patientens säkerhetsarbete med
patienter och deras närstående. Då de patienter som bor på St Erik är människor med
demensdiagnos och inte alltid kan medverka i sitt eget patientsäkerhetsarbete blir kontakten
med närstående särskilt viktig. Redan vid ankomstsamtalet kartlägger teamet patientens
vårdrisker, exempelvis risk för fall, undernäring, trycksår varvid åtgärder tas fram som kan
förhindra/förebygga risker och dokumenteras i SoL och HSL dokumentationen.
Samverkan med patienter och närstående sker dock mest i den dagliga omvårdnaden. Varje
boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som också har det direkta
informationsansvaret till patienten och närstående. Ansvarig läkare finns tillgänglig dagligen.
Sjuksköterska förmedlar kontakten mellan närstående och läkare.
Medarbetare finns alltid till hands för närstående vid vård i livets slut.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått
Ledningssystemet och lokala rutiner som revideras årligen och vid behov
stockholm.se
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Stadens kvalitetsinstrumentet QUSTA till uppföljning
Processmått
Egen kontroll i verksamheten i form av månadsvisa nyckeltal, självskattningar och ronder samt
avvikelse hantering, insamling av statistik, synpunkter och klagomålshantering.
Resultatmått
Resultaten i år på uppställda kvalitetskrav har vi kommit upp till 92 % viket är en ökning
jämfört med 2014. Vi har blivit bättre på inkontinensutredningar och munstatus dock ADL
bedömningar har markant sjunkit under året. Problemet med ADL är åtgärdat och i dag har alla
boende en aktuell ADL bedömning. Antalet avvikelse har ökat i synnerhet gällande fall utan
skada har ökat men orsaken är att S:t Erik registrerar, även de händelser där personen satt sig
själv på golvet eller glidit ned, som fall. Antalet synpunkter och klagomål har minskat med 50
% i jämförelse med 2014 dvs. 2014 fick vi 6 synpunkter/klagomål och under 2015 inkom endast
3 som var inte av alvarligare karaktär.
Övergripande mål och strategier för kommande år
1. Arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården
2. Arbeta preventivt i syfte att förebygga skador – riskbedömningar
3. Arbeta för att öka patientens och/eller närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården
Strategier för att uppnå det är som föregående år:
 Avvikelserapportering alltid sker när någon händelse inträffat
 Patientjournal förs i den omfattning lagen föreskriver
 Utveckla nationellt fackspråk i patientjournalen (ICF)
 Förebyggande arbetet sker dagligen i allt vårdarbete
 Tvärprofessionell samverkan sker på varje våningsplan
 Riskbedömningar görs och att resultat återfinns i patientjournalen
 Varje påbörjad vårdrelation inleds med kommunikation med patienten och deras anhöriga
 Egen kontroll
 Utveckla arbetet med BPSD metoden/Palliativa registret/Senior Alert/tvärprofessionella
team
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