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Sammanfattning
Under 2018 har Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) genomfört
kvalitetsuppföljning enligt QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet,
Tillsyn och Ansvar) och tagit del av egenkontroller samt inhämtat
uppgifter om olika indikatorer avseende hälso- och sjukvård. Syftet har
varit att belysa kvalitet och bedöma behov av åtgärder för att utveckla
en god och säker vård och omsorg på Kungsholmens särskilda boenden
för äldre.
Utifrån inhämtade uppgifter och dialog med verksamheterna är den
sammanfattande bedömningen att verksamheterna har ledningssystem
som ger struktur och förutsättningar för en god hälso- och sjukvård.
Verksamheterna har under året genomfört egenkontroller av hälso- och
sjukvårdsdokumentation som visat på en positiv utveckling i
dokumentation av vårdprocess och i användning av systemet.
Egenkontroll bedöms vara ett bra och lärande arbetssätt som
medvetandegör vilka utvecklingsbehov som finns i verksamheten.
Utveckling- och förbättringsområden som identifierats är att fortsatt
utveckla ett mer strukturerat tvärprofessionellt arbetssätt.
Den nya föreskriften om strukturerat patientsäkerhetsarbete med
tydligare krav på utredning av händelser med risk för eller inträffad
vårdskada, har under året implementerats. Verksamheterna bedöms ha
ett fortsatt behov av stöd i utredningsprocessen även under 2019.
Andra utvecklingsområden som identifierats är att ytterligare
säkerställa läkemedelshantering enligt ny författning och att sträva mot
en nollvision avseende skydd- och begränsningsåtgärder.
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STRUKTUR
Övergripande mål och strategier
Att bidra till en god och säker hälso- och sjukvård inom särskilda
boende för äldre i stadsdelsnämndens egenregi- och entreprenörsdrivna
verksamheter på Kungsholmen.

MAS och MAR strategier för patientsäkerhetsarbete:
1. Följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet
genom att:
 genomföra QUSTA i dialog med ledning och hälso-och
sjukvårdspersonal
 begära in verksamheternas egenkontroll av hälso- och
sjukvårdsdokumentation,
 granska hälso- och sjukvårdsdokumentation för särskilt boende
i egenregi och inhämta entreprenörernas granskningsresultat,
 genomföra punktprevalensmätning över indikatorer två gånger
under året,
 efterfråga och ta del av verksamheternas upprättade
riskanalyser,
 genomföra anmälda som oanmälda besök i verksamheten,
 följa rapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser samt i
samverkan med verksamhetschefer/enhetschefer utreda
allvarliga händelser och
 följa registreringar i nationella kvalitetsregister.
2. Följa upp hur den palliativa vården livets slutskede utvecklas samt
stödja de palliativa ombuden i deras roll genom nätverksträffar och
utbildningsinsatser. Särskild satsning på sjuksköterskor kommer att
ske under våren.
3. Följa upp verksamheternas implementering av NVP
4. Följa upp utveckling av teamarbete i verksamheter.
5. Genomföra utbildning för sjuksköterskor i nutritionsprocessen i
samarbete med stadsdelens dietist.
6. Stödja och bidra till utveckling i verksamheterna genom att
medverka vid olika mötesformer där hälso- och sjukvårdsfrågor tas
upp.
7. Återkoppla resultat och bedömningar av hälso- och sjukvårdens
kvalitet till verksamheterna.
8. Delta vid strategiska arbetsgrupper och samverkansmöten för
hälso- och sjukvårdsfrågor.
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Organisation och ansvar
Vårdgivaren har det yttersta ansvaret att det bedrivs ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att aktivt arbeta förebyggande för att
förhindra vårdskador. I ansvaret ingår skyldigheten att utreda händelser
som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.
Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen har det
övergripande ansvaret för ledning och planering av
patientsäkerhetsarbetet och ansvarar för att patientens behov av
trygghet, kontinuitet och samordning, säkerhet i vården tillgodoses.
Verksamhetschefen ansvarar för att utreda de händelser i verksamheten
som har medfört eller har kunnat medföra en vårdskada.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) ansvarar för att patienten får en säker och
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens
ansvarsområde. I uppdraget ingår att bedöma om en händelse inneburit
risk för allvarlig eller allvarlig vårdskada och besluta om anmälan till
IVO.
Hälso- och sjukvårdspersonal ska medverka till en hög patientsäkerhet
och har i sitt yrkesutövande skyldighet att följa lagar och regler samt
rutiner som finns upprättade i verksamheten.
Omvårdnadspersonal som genom delegering utför hälso- och
sjukvårdsuppgift är skyldiga att följa lagar och regler samt gällande
rutiner för att medverka till en hög patientsäkerhet.
Stadsdelsförvaltningen har avtal med stödfunktioner inom
patientsäkerhet som Vårdhygien, Palliativt kunskapscenter (PKC) och
Apoteket AB.

Samverkan för att förebygga vårdskador
Stockholms stad har en samlad överenskommelse mellan kommun och
landsting. Syftet med överenskommelsen är att skapa goda
förutsättningar till att den enskilde får en sammanhållen kvalitativ och
individanpassad vård och omsorg utifrån sina behov
Överenskommelsen innefattar:
 Samverkan med läkarorganisationen,
 Samverkan nutritionsbehandling,
 God läkemedelsanvändning för äldre
 Kostnadsfördelning för MTP
 Kostnadsfördelning av läkemedel
Samverkan som bidrar till att säkra vården och patientsäkerheten sker
med:
 Apoteket AB, som genomför apoteksinspektioner en gång om året
där MAS deltar.
 Vårdhygien, som genomför hygienronder inom verksamheterna där
MAS deltar. De anordnar också utbildning inom hygienområdet för
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personal och bjuder in till samverkansmöte stadens medicinskt
ansvariga två gånger om året.
Samverkansmöten med kommunernas kontaktpersoner (MAS) för
tandvårdsfrågor genomförs på hälso- och sjukvårdsförvaltningens
enhet för tandvård en gång om året.
Samverkan sker även löpande med andra funktioner inom hälsooch sjukvården, som t.ex. stadsdelarnas dietister och
dokumentationsstödjare för hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Patienter och närståendes delaktighet
MAS och MAR har en rådgivande funktion och finns vid behov
tillgängliga för patienter och närstående vid frågor som rör hälso- och
sjukvården.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
All personal i samtliga verksamheter rapporterar avvikelser och hälsooch sjukvårdspersonal registrerar inkomna avvikelser inom hälso- och
sjukvårdens område samt alla fallolyckor som rapporteras i avsedd
avvikelsemodul.
Verksamheterna ansvarar för hanteringen av avvikelser och att utreda
händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada.
Utredningens storlek anpassas efter händelsens karaktär och
allvarlighetsgrad. Vid misstanke om allvarlig vårdskada eller risk för
allvarlig vårdskada ska MAS/MAR kontaktas för beslut om utökad
utredning och ställningstagande för eventuell anmälan enligt lex Maria.

Klagomål och synpunkter
De klagomål som rör hälso- och sjukvården som inkommer till MAS
och MAR förmedlas till respektive verksamhetschef för att analyseras
och åtgärdas i verksamheterna. MAS och MAR är delaktiga som
rådgivande i specifika frågor.

Uppföljning genom egenkontroll
Statistik och indikatorer för hälso- och sjukvård inhämtas från
verksamheterna med syfte att följa patientsäkerhetsarbetet.
Egenkontroll

Omfattning

Källa

Uppföljning av hälsooch sjukvårdens kvalitet

1 gång per år

QUSTA (Quality uppföljning
säkerhet, tillsyn och ansvar)

Dokumentation

2 gånger per år

Verksamheternas egenkontroll
enligt framtagen mall
Stickprovsgranskning
egenregi-verksamheter

1 gång per år
Loggkontroll

1 gång per månad

Stickprovskontroll i Nationell
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1 gång per år

patent översikt (NPÖ)
Verksamheternas loggkontroll
Vodok 2.0

Socialstyrelsens
indikatorer för
blåsdysfunktion

2 gånger per år

Punktprevalensmätning
(PPM)

Indikatorer för
skyddsåtgärder i
verksamheterna

2 gånger per år

Punktprevalensmätning
(PPM)

Avvikelser

1 gång per månad

Avvikelsehanteringssystemet i
Vodok 2.0

Riskbedömning/screening 3 gånger per år
fall, trycksår,
undernäring, kontinens
och munhälsa

Sammanställningar i
journalsystem Vodok 2.0
Senior alert

Funktionsbedömning
ADL

3 gånger per år

Sammanställningar i
journalsystem Vodok 2.0

Infektionsregistrering

1 gång per månad

Rapporteras från
verksamheter enligt framtagen
mall

Kvalitetsgranskning av
läkemedelshantering

1 gång per år

Protokoll

Hygienronder

Genomförs efter
Protokoll
behov och i
överenskommelse
med Vårdhygien

Vård i livets slutskede

3 gånger per år

Svenska palliativregistret

PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
Kvalitetsuppföljning enligt QUSTA
Uppföljning avseende verksamheters förutsättningar att bedriva en god
och säker vård har genomförts med kvalitetsinstrumentet QUSTA.
Uppföljningen omfattar frågor om struktur rörande, samverkan och
informationsöverföring, läkemedelshantering, delegering, systematiskt
patientsäkerhetsarbete, medicintekniska produkter, vårdhygien,
rehabilitering och demens1 samt dokumentation. Frågor med fokus på
arbetssätt inom vård och behandling såsom fallprevention, trycksår,
nutrition, mun- och tandvård, kontinens och vård i livets slutskede.

1

Områden som följs upp. * Området demens bedöms inte vid uppföljning på Servicehusen
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Instrumentet ger underlag för bedömning om:
 verksamheterna har förutsättningar att erbjuda en god och säker
vård som håller hög kvalitet,
 riktlinjer och regler för hälso- och sjukvård följs och
 verksamheterna i sitt ledningssystem har upprättat lokala rutiner för
att säkra vården
Uppföljningen ska även stimulera till ständiga förbättringar och
vidareutveckling inom hälso- och sjukvårdens område.
Uppföljningen har skett i dialog med verksamhetschef och
representanter för de legitimerade yrkesgrupperna i verksamheten.
Om påtagliga brister uppmärksammas begärs en handlingsplan in.
Hälso- och sjukvårdsdokumentation
Egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation med analys av
resultat har begärts in två gånger under året från samtliga verksamheter.
Stadsdelen har en dokumentationsstödjare för verksamheternas
handledare som samverkar med stadsdelens MAS och MAR i frågor
som rör dokumentation.
Avvikelsehantering
Bevakning av rapporterade händelser har genomförts månadsvis. Det
ger möjlighet att se trender över avvikande händelser i verksamheten.
MAS och MAR har deltagit vid kvalitetsråd i egenregiverksamheterna
vid några tillfällen under året.
Hälso- och sjukvårdsindikatorer
Indikatorer för hälso- och sjukvården har inhämtats från samtliga
verksamheter vid två punktprevalensmätningar (PPM) under året.
Resultatet av statistiken ger möjlighet att över tid göra jämförelser
inom och mellan verksamheterna.
Statistik över genomförda funktions- och riskbedömningar
Genomförandegrad för bedömning av funktionsförmåga inom ADLområdet har tillsammans med genomförda riskbedömningar inhämtats
ur journalsystemets statistikmodul vid minst tre tillfällen under året.
Riskbedömning inom områdena fall, trycksår, nutrition och munhälsa
samt kontinens är ett led i den förebyggande hälso- och sjukvården.
Infektionsregistrering
Infektionsregistrering över antibiotikaförskrivning har inhämtats
månadsvis från verksamheterna. Dessa har sammanställts och
analyserats av MAS.
Externa granskningar
MAS har deltagit vid kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering vid
egenregi verksamheterna. Protokoll från entreprenörerna har delgivits
MAS. Hygienrond har genomförts i en verksamhet under året.
Strategiska möten och arbetsgrupper internt och externt
Under året har MAS och MAR deltagit vid äldreomsorgens
avdelningsmöten och vid äldreomsorgens gemensamma
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planeringsdagar där verksamheternas resultat och strategier har
presenteras.
Deltagande vid hälso- och sjukvårdsmöten i egenregiverksamheter har
skett efter behov för att delge information och föra dialog kring
aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor.
MAS och MAR i innerstadens stadsdelar har regelbundet haft
arbetsmöten. Där vi tagit fram och reviderat styrdokument i form av
regler för att säkra olika vårdprocesser. Vid dessa möten tas
gemensamma frågor upp samt att samverkan med entreprenörernas
MAS och MAR har skett vid två tillfällen under året.
Under året har fem tillfällen för samverkan med stadens samtliga MAS
och MAR och Äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsstrateg
genomförts för att utbyta information och bedriva gemensamt
utvecklingsarbete. Under året har arbetet med att ta fram
stadsövergripande riktlinjer för hälso- och sjukvård fortsatt.
MAR har under året deltagit som sakkunnig inom hälso- och sjukvård
och rehabilitering i projektet ”Modernisering av sociala system” inom
Stockholms stad.
Samverkansmöten med ansvarig läkarorganisation för de särskilda
boendena på Kungsholmen har under året skett vid två tillfällen och
med slutenvården vid ett tillfälle.
Kunskap och kompetens
Utbildning i nutritionsprocessen för sjuksköterskor har genomförts vid
två tillfällen av dietist tillsammans med MAS.
Nätverksträffar med Palliativa ombud inom Kungsholmens vård och
omsorgsboenden har genomförts av MAS vid två tillfällen under året.
Workshop för chefer om nya författningar om utredning av vårdskador
och hur de ska hanteras i den nya avvikelsemodulen har genomförts vid
ett tillfälle. MAS och MAR har även erbjudit workshop för hälso- och
sjukvårdspersonal.
Nationella kvalitetsregister
Registreringsgrad i nationella kvalitetsregistren Svenska palliativregistret och Senior Alert har följts upp minst tre gånger under året för
samtliga verksamheter. Resultaten har diskuterats med ansvariga chefer
vid verksamhetsbesök.
Riskanalys
Riskanalys avseende hur patientsäkerheten säkerställs inför sommarens
semesterperioder har begärts in av MAS och MAR. Dessa har följts
upp efter sommaren och tillsammans med läkarorganisationen.
Riskanalys begärs in vid större förändringar i verksamheterna som kan
påverka patientsäkerheten och följs därefter upp kontinuerligt.
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Utredning av händelser - vårdskador
Under verksamhetsåret har två avvikelser anmälts till IVO enligt Lex
Maria. En var en allvarlig vårdskada och rörde en fallolycka där
bakomliggande orsaker bland annat var brist i tillsyn och uppföljning
av hälsotillståndet. En bedömdes som risk för allvarlig vårdskada då
dubbel dos insulin gavs. Orsak bedömdes som brist i kommunikation.
Under året har tolv avvikelser utretts internt men har inte bedömts så
allvarliga att de föranlett en anmälan.
Informationssäkerhet
För att säkerställa att legitimerad personal använder tillgång till
patientuppgifter enligt gällande regelverk genomför verksamhetschef
loggkontroller i hälso- och sjukvårdsjournaler. Vid avvikelser sker
utredning gemensamt av verksamhetschef och MAS. Loggrapporter har
begärts in av MAS och arkiverats.
Loggkontroller avseende läsbehörigheten i Nationell patientöversikt
(NPÖ) har genomförts månadsvis av MAS, som sammanställer och
analyserar samt vid behov återkopplar till verksamheterna.
Journalgranskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring
utifrån lagstadgade krav har genomförts en gång i år inom egenregi
verksamheterna. För verksamhet på entreprenadavtal ansvarar
entreprenörens MAS för detta.

RESULTAT OCH ANALYS
Egenkontroll
Kapitlet beskriver måluppfyllelse utifrån strategier och genomförda
åtgärder.
Uppföljningar av hälso- och sjukvårdens med kvalitetsinstrumentet
QUSTA har genomförts i samtliga verksamheter. Av dessa framgår det
att hälso-och sjukvården i praktiken fungerar väl, och att
verksamheterna har bra rutiner och arbetssätt.
Samtliga verksamheterna har under året redovisat sina egenkontroller
av hälso- och sjukvårdsdokumentation och arbetar kontinuerligt med de
förbättringsområden som framkommit i deras analys. De granskningar
som MAS och MAR gjort på egenregiverksamheter visar att en
utveckling av dokumentationen skett men också att
förbättringsområden finns.
Genomförd PPM avseende blåsdysfunktion visar att 49 % av
sjuksköterskorna inom samtliga verksamheter har förutom den basala
utbildningen en utökad kompetens inom området vilket ger
förutsättningar för en god vård. Antal personer med kateterbehandling
är fortsatt låg vilket är positivt. Avseende skyddsåtgärder visar PPM att
andelen patienter med beslut om skyddsåtgärder har minskat vilket
också är positivt. Samtliga beslut har dock inte koppling till någon
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hälsoplan vilket är ett krav för att bättre ge förutsättningar att
säkerställa användandet och att behovet kontinuerligt följs upp. Då
nollvision ska eftersträvas är arbetet med att minska användningen av
skyddsåtgärder ett fortsatt utvecklingsområde.
Andelen riskbedömningar för att säkra det vårdpreventiva arbetet med
trycksår och nutrition samt munhälsa har liksom bedömningar avseende
fallrisk förbättrats i samtliga verksamheter. Registreringar av
riskbedömningar i det nationella kvalitetsregistret Senior alert är
fortfarande ett område där verksamheterna inte har ett strukturerat
arbetssätt.
Satsningen på den palliativa vården med utbildning av palliativa ombud
har genomförts, totalt finns ca 50 ombud idag. De har beroende på
lokala förutsättningar kommit olika långt i processerna att utveckla och
säkerställa den palliativa vården,. Verksamheternas handlingsplaner för
implementering av Nationell vårdplan palliativ vård (NVP) har därför
inte varit ett fokusområde under 2018.
Utvecklingen av det teambaserade arbetet i verksamheterna har följts
upp i samband med Qustauppföljning och vid granskning av hälso- och
sjukvårdsdokumentation och visar att det finns ett fortsatt behov att
utveckla arbetssätt som säkerställer att hela teamet är delaktiga i den
personcentrerade vården.
Utbildning för sjuksköterskor om nutritionsprocessen har genomförts
av dietist och MAS, vid två tillfällen under året. Effekt av utbildning
har ännu inte kunnat ses och resultatet kommer att följas upp under
2019.
Resultatredovisning
Resultat speglar utfallet av genomförda uppföljningar,
journalgranskningar och statistik över kvalitetsindikatorer. Mätperioden
omfattar tiden 1 oktober 2017 till och med 30 september 2018. En
jämförande statistik med åren 2016 och 2017 har gjorts för vissa
indikatorer. Statistiken grundar sig på inhämtade uppgifter från
verksamheterna. Korttidsplatserna ingår inte i statistiken.

QUSTA
Uppföljningar enligt QUSTA visar en måluppfyllelse mellan 92 – 99 %
för stadsdelens särskilda boenden. Det övergripande resultatet har
förbättrats ytterligare i jämförelse med föregående år. Samtliga
verksamheter har ledningssystem och framtagna rutiner som bedöms ge
förutsättningar att ge en god och säker vård och omsorg.
Alla verksamheter har förbättrat sina resultat sedan föregående år utom
Alströmerhemmet som är oförändrat. Tidigare problem med hög
personalomsättning har stabiliserats, detsamma gäller för ledningsnivå
vilket troligen är en bidragande faktor. Dessutom har handlingsplaner
som begärdes in, följts upp och åtgärder vidtagits.
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Resultat är en sammanställning över de kvalitetsområden som följs i QUSTA redovisas i procent.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation
Verksamheterna har bra struktur med handledare för stöd och
utveckling av journalföring. Egenkontroller genomförs och analyserna
har visat på utveckling men även på förbättringsområden. Den
granskning som MAS och MAR gjort på verksamheter i egen regi visar
också på samma utveckling. Fortsatta förbättringsområden som setts är
mer strukturerade hälsoplaner utifrån riskområdena fall, trycksår,
nutrition och munhälsa.
Loggkontroller
Genomförda loggkontroller i NPÖ visar att inhämtat eller uppdaterat
samtycke har saknats i några journaler, och har efter kontakt med
verksamheternas enhetschefer åtgärdats.
Verksamheternas loggkontroller i Vodok 2.0 har inkommit utan några
anmärkningar.

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 Riskbedömning för urininkontinens.
 ROAG (Revised Oral Assessment Guide) - munstatus
Det sammantagna resultat av andel aktuella riskbedömningar visar på
att verksamheterna i hög grad genomför bedömningar för att identifiera
personer med risk inom områdena fall, nutrition och trycksår samt
munhälsa.
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Kvalitetsindikatorn anges i procent och är beräknade på antal boende/antal journaler
per helår vid mätdatum 1 oktober. Korttidsboende ingår inte i statistiken.

Genomförande av riskbedömningar enligt Nikola har minskat något
jämfört med 2017, verksamheterna har i huvudsak förbättrat sina
resultat utom Serafen.

Kvalitetsindikatorn anges i procent och är beräknade på antal boende/antal journaler
per helår vid mätdatum 1 oktober. Korttidsboende ingår inte i statistiken.

Senior alert
I Senior alert görs registreringar av genomförda riskbedömningar för
Nutrition (MNA initial), trycksår (Norton) och fall (Downton Fall Risk
Index). I de verksamheter som har registrerat ligger resultatet mellan 27
% till 76 % av de boende. Servicehusen har under året inte arbetat med
att registrera i kvalitetsregistret.
Statistiken i Senior Alert är inte att jämföra med de bedömningar inom
riskområdena som utförs i verksamheterna och dokumenteras i
patientens journal. En orsak till de ojämförbara resultaten är att alla
personer som får en bedömning inte registreras i det nationella
kvalitetsregistret.
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Statistik Senior Alert helår 2018. * korttidsvård ej inkluderad **riskområden: fall, nutrition,
trycksår och munhälsa.

Munhälsobedömning och munvårdsutbildning
Landstinget ansvarar för tandvårdsstödet för vissa äldre och
funktionshindrade och erbjuder avgiftsfri uppsökande verksamhet samt
nödvändig tandvård. Syftet med uppsökande verksamhet är att
säkerställa att den berättigade får en god daglig omvårdnad avseende
mun och tänder. Under 2018 har 678 patienter blivit erbjudna en
munhälsobedömning, av dessa tackade 676 ja och 394
munhälsobedömningar har kunnat genomföras. En trolig orsak till att
alla bedömningar inte genomfördes är förändrat hälsotillstånd hos
patient.
I den uppsökande verksamheten ingår att utbilda personalen i munvård.
Under 2018 utbildades 42 personal i munhälsa.

Punktprevalensmätningar (PPM)
PPM avseende blåsdysfunktion

Två gånger under året har verksamheterna genomfört och redovisat
PPM avseende socialstyrelsens indikatorer för blåsdysfunktion som
visar att 72 % av de som har en blåsdysfunktion har fått en basal
utredning och att 69 % har fått individuellt utprovat
inkontinenshjälpmedel. Endast 6 % behandlas med urinkateter och
samtliga av dessa har 83 % en indikation för detta. Nästan hälften av
alla sjuksköterskorna har utökad kompetens inom området men andelen
behöver öka för att ytterligare säkerställa inkontinensområdet. Ett
förbättringsområde som framkommer är att ordinera hjälp med
toalettassistans.
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PPM avseende skyddsåtgärder

Inhämtad statistik från verksamheterna genom PPM mätning vid två
tillfällen under året har sammanställts och visar på att 42 % av
patienterna har beslut om skyddsåtgärd. Flest andelen beslut avser
grind och larm. Användning av bälten eller selen och brickbord i
rullstol är som tidigare år liten.
Hälsoplaner finns för 74 % av patienterna. Detta behöver fortsatt
utvecklas så att alla skyddsåtgärder kopplas till en hälsoplan för att ge
bättre förutsättningar att säkerställa användandet och att behovet
kontinuerligt följs upp.

ADL bedömningar enligt Sunnås
ADL genomförs för att bedöma den enskildes förmåga att genomföra
aktiviteter i det dagliga livet inom området personlig vård och hemliv.
Det ger möjlighet att individanpassa stöd och hjälp i vardagen samt
besluta om eventuella specifika åtgärder för att stärka eller kompensera
för förmåga. Andelen som erbjuds och får en bedömning visar på en
fortsatt positiv utveckling.

Bedömningar enligt Sunnås ADL index (Servicehus och vård- och omsorgsboende)

Infektionsregistrering
Tabellen nedan visar en jämförelse mellan infektionsregistrering de
senaste tre åren. Årets resultat är inte fullständigt då en verksamhet
uteblev en månad. Medelvärdet av antal nya fall under 2018 som
indikerat antibiotikabehandling hos vårdtagare har ökat något jämfört
med tidigare perioder. Det som ökat mest är annan hud
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mjukdelsinfektion såsom infekterade eksem och bölder. En trolig orsak
är att fler som flyttar in redan har en infektion.

Statistiken grundas på inrapporterad statistik från verksamheterna.

Multiresistenta bakterier
Vårdtagare med känt bärarskap av multiresistenta bakterier har fortsatt
öka jämfört med föregående år. En trolig orsak är att det idag finns mer
kunskap och rutiner för provtagning inom landstinget och därmed har
fler en diagnosticerad infektion. Positivt är att ingen smittspridning har
rapporterats från verksamheterna.

Läkemedelsgenomgångar
Läkarorganisationerna är ansvariga att tillsammans med sjuksköterskan
på boendet genomföra läkemedelsgenomgångar. Enligt inhämtad
statistik från läkarorganisationen så har man i stort sett nått målet med
100 % genomförda läkemedelsgenomgångar.

Vård i livets slutskede
Samtliga verksamheter registrerar i det Svenska palliativregistret, det
har dock inte gått att få fram resultat då registret varit under
uppdatering stor delar av året.
Stadsdelen har satsat på att ytterligare utbilda palliativa ombud för att
utveckla och säkra vården i livets slut. Totalt finns 50 aktiva ombud
fördelat på 6 verksamheter. Under året har en nätverksträff genomförts
och en planeras till november. Palliativa ombuden har kommit olika
långt i sitt arbete på arbetsplatserna. Genom att de blivit fler ombud

Sida 17 (20)

ökar nu förutsättningar för att arbetet kommer i gång med att fortsätta
utveckla den palliativa vården.
Under hösten 2017 påbörjades ett arbete med att implementera NVP för
att ytterligare säkerställer den palliativa vården. NVP är ett verktyg för
att utveckla personcentreringen i den palliativa vården Varje
verksamhet har tagit fram en handlingsplan för hur implementeringen
ska gå till. Det fortsatta arbetet med implementering har inte fullföljts
under året.

Avvikelser
Utifrån de avvikelser som rapporteras i avvikelsehanteringssystemet
Vodok 2.0 och som lett till utredning har visat att bakomliggande
orsaker ofta är bristande, eller otydlig informationsöverföring.
Den nya föreskriften med tydligare krav på att händelser med risk för
eller inträffad vårdskada ska utredas, har under året implementerats
men det finns ett fortsatt behov av stöd i utredningsprocessen.
Resultatredovisning
Resultat presenteras utifrån utfallet av registrerade avvikelser i
avvikelsehanteringssystemet i Vodok 2.0. Mätperioden omfattar tiden 1
oktober 2017 till och med 30 september 2018. En jämförande statistik
presenteras för åren 2016 och 2017.
Registrerade avvikelser

Registreringar har fortsatt minska de senaste åren. En bakomliggande
orsak kan vara det uppdaterade avvikelsesystemet, som kan upplevas
svårare att använda. En annan orsak kan vara flödet av ny personal som
inte har tillräcklig kännedom om hur avvikelser ska registreras.

Antal registrerade avvikelser 1/10 2017-30/9 2018

Fallolyckor

Registrerade fallolyckor minskade något efter 2016 och har de två
senaste åren legat på samma nivå. Färre fall har initialt bedömts lett till
skada eller misstanke om skada. Då slutliga bedömningar inte alltid
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dokumenterats i systemet för avvikelser kan andelen med konstaterad
fallskada inte fullt ut säkerställas.

Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten.

Läkemedelsavvikelser

Läkemedelsavvikelserna har ökat något jämfört med 2017 vilket visar
att verksamheterna har rutiner för att rapportera avvikelser De flesta
avvikelserna som rapporterats handlar om att delegerad personal missat
att ge vårdtagaren sina läkemedel eller missat signera att läkemedlet har
överlämnats.
Övriga avvikelser

För övriga avvikelser är resultat oförändrat jämfört med föregående år.
Övriga avvikelser som t.ex. utebliven ordinerad åtgärd, trycksår samt
brister i vårdkedjan mellan landsting och kommun. Avvikelserna i
vårdkedjan kan avse tillfällen då sjukhusen sänder hem vårdtagarna
innan de hunnit bli så kallat utskrivningsklara eller då vårdtagare har
kommit hem utan medsänd information om den fortsatta vården.

Statistiken grundas på antal avvikelse som registrerats i verksamheten.

Klagomål och synpunkter
Resultat och analys av inkomna klagomål och synpunkter redovisas i
verksamheternas egna patientsäkerhetsberättelser.
Händelser och vårdskador
De två anmälningar som har gjorts till IVO avseende risk för allvarlig
vårdskada och allvarlig vårdskada har IVO fattat beslut att avsluta då
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de anser att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och
anmäla och att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder. De
åtgärder som vidtagits är att nya lokala rutiner för sjuksköterskas
dagliga arbete har upprättats och implementerats samt att vikten av en
säker informationsöverföring och uppföljning av patienters
hälsotillstånd efter inträffade avvikelser.
Den nya föreskriften har inneburit att verksamheterna har utfört fler
internutredningar, vilket är en positiv utveckling. Dock finns det ett
fortsatt förbättringsarbete med att dokumentera mer utförligt i
avvikelsesystemet för att underlätta utredningsarbetet.
Riskanalys
Begärda riskanalyser inför sommaren har inkommit för bemanning,
läkarinsatser och om eventuella onödiga återinskrivningar till
slutenvården på grund av för tidiga utskrivningar.
Verksamheternas bemanningsplanering fungerade i stor utsträckning
och bedöms inte ha äventyrat patientsäkerheten. Läkarinsatserna under
sommaren har fungerat väl dock bedöms att telefonronder inte fungerat
fullt ut vilket har fördröjt beslut om behandling i vissa fall. Synpunkter
har framförts till hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samband med att
nytt förfrågningsunderlag ska tas fram. Återinskrivningar till
slutenvården har förekommit vid fyra tillfällen. Dessa kunde troligen ha
undvikas om patientens hälsotillstånd varit mer stabilt samt en bättre
informationsöverföring mellan vårdgivarna.
En lärdom som dragits av inkomna riskanalyser från verksamheterna
inför semesterperiod visar på behov av kunskap i att förutsäga risker
inom olika områden. För att utveckla detta planeras ett utökat stöd till
chefer för att underlätta bedömning av risker.

Mål och strategier för kommande år
Att bidra till en god och säker hälso- och sjukvård inom särskilda
boende för äldre i stadsdelsnämndens egen regi- och entreprenörsdrivna
verksamheter på Kungsholmen.
Strategier för patientsäkerhetsarbetet:
1. Följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet
genom att:
 genomföra QUSTA i dialog med ledning och hälso-och
sjukvårdspersonal
 begära in verksamheternas egenkontroll av hälso- och
sjukvårdsdokumentation,
 granska hälso- och sjukvårdsdokumentation genom stickprov i
egenregiverksamhet samt begära in entreprenörers
kvalitetsgranskning av dokumentation.
 genomföra punktprevalensmätning över indikatorer två gånger

Sida 20 (20)






under året,
efterfråga och ta del av verksamheternas upprättade
riskanalyser,
genomföra anmälda som oanmälda besök i verksamheten,
följa rapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser och i
samverkan med verksamhetschefer/enhetschefer utreda
allvarliga händelser och
följa registreringar i nationella kvalitetsregister

2. Återkoppla resultat och bedömningar av hälso- och sjukvårdens
kvalitet till verksamheterna, utifrån genomförda uppföljningar och
inhämtad information
3. Säkra läkemedelshanteringen genom utbildning för sjuksköterskor
och undersköterskor samt införande av digital signering
4. Stödja och bidra till utveckling i verksamheterna genom att:
 medverka vid olika mötesformer där hälso- och
sjukvårdsfrågor tas upp
 Följa och stödja utveckling av tvärprofessionellt teamarbete i
verksamheterna
 Följa upp hur den palliativa vården livets slutskede utvecklas
samt stödja de palliativa ombuden i deras roll genom
nätverksträffar och utbildningsinsatser
 Öka kunskap om betydelse och användning av skyddsåtgärder
 Följa upp arbetet med nutritionsvårdsprocessen
 Stöd till chefer att utveckla upprättande av riskanalyser i
verksamheten
5. Delta vid olika strategiska möten som rör för hälso- och
sjukvårdsfrågor inom Stockholms stad
6. Samverkan med externa aktörer med betydelse för
patientsäkerheten

