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1. Metod
Uppföljning av verksamhet ska säkra att stadsdelsnämnden och den som omsorgen
berör får det som är utlovats enligt avtal och överenskommelser. Utföraren ska vid
uppföljningen få signaler om styrkor och förbättringsmöjligheter.
Årets uppföljningar har i första hand koncentrerats på uppföljning av föregående års
åtgärdsplaner. Innan besöket går uppföljarna igenom avtal, föregående års protokoll,
verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser, inkomna klagomål, avvikelser och tidigare
brukarundersökningar om de har sänts in till förvaltningen samt, för egen regi,
åtaganden och garantier. Därefter görs ett arbetsplatsbesök, stickprovskontroll av
dokumentation och ett samtal med enhetschefen och de medarbetare som chefen valt att
ta med. Uppföljningar av äldreboenden, gruppbostäder för funktionshindrade och
dagverksamheter genomförs tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Egenregiverksamheterna rapporterar sina uppföljningar i tertialrapporterna. Enligt de
flesta nu gällande avtal ska brukarundersökningar och klagomålsstatistik rapporteras till
förvaltningen. Trots upprepade påminnelser sker detta sällan vad gäller entreprenörer.
Förvaltningen kommer under 2006 att skicka skriftlig påminnelse om detta inför
tertialrapporterna. Fyra år i rad har en intervjuundersökning av ett urval hemtjänsttagare
genomförts. En sammanställning av resultatet har rapporterats till nämnden i
tertialrapport 2.
Utgångspunkten för uppföljningarna har varit tecknat avtal eller överenskommelse samt
genomgång av verksamheten enligt nedanstående framgångsfaktorer för god
äldreomsorg samt de begrepp som används för att identifiera god kvalitet i
verksamheten för funktionshindrade.
Framgångsfaktorer
 Gemensamma mål och grundläggande värderingar. Målen är välkända och
accepterade av alla i personalgruppen.
 Kontaktmannaskap innebär att varje vårdbiträde är kontaktperson för en eller flera
och har ansvaret för insatserna hos dessa
 Lyhördhet för de äldres behov och önskemål
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Arbetsledning som är närvarande, tillgänglig och stödjande
Stabil personalsituation och gott arbetsklimat
Tid att reflektera över arbetet och insatserna till den äldre och former för det,
vårdplanering, dokumentation och uppföljning.
Regelbundna utbildningsinsatser
Samarbete mellan olika yrkesgrupper inom den egna verksamheten, men även andra
aktörer ex landstingets personal

2. Samtliga enheter som följts upp
Äldreboenden och dagverksamheter
 Pilträdets servicehus inklusive Pilgården, Pilängen och dagverksamheten. Gläntan.
Respecta Omsorg AB.
 Solbacken, Linden och Marieberg, Carema Äldreomsorg AB.
 Serafen Äldreboende, Förenade Care AB.
 S:t Eriks äldreboende, Medihem AB/Carema.
 Stadshagsgården korttidsboende, egen regi.
 Essinge Äldreboende, Aleris Äldreomsorg
 Lidnersgårdens dagverksamhet, Aleris Äldreomsorg
 Alströmerhemmet, Attendo Care AB.
 Fridhemmet och dagverksamheten Titania, egen regi.
Äldreboenden, tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § SoL
 Herdens äldreboende, Bruka Äldrevård AB.
 Stockholms Sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.
Äldreboenden, Stockholms stads ramavtal köp av enstaka platser
 Stockholms sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.
 Gästhemmet Edsby Slott.
 Gästhemmet Söderås.
Hemtjänst enligt kundvalsmodellen för äldre- och funktionshindrade
 Arbetargatans hemtjänst, Carema Äldreomsorg AB.
 Essinge hemtjänst, Carema Äldreomsorg AB.
 Respecta Hemtjänst AB, Drottningsholmsvägen och Pilträdet.
 Hemtjänsten & hemstödsgruppen på Kungsholmen och Essingeöarna, egen regi.
 HSB Omsorg
 Enheten för personlig assistans, egen regi
Gruppboende för funktionshindrade
 Herden, Kronoberg, Strandparken och Tegelpråmen, intraprenad.
 Kungsholmen och Kristineberg, Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB.
Daglig verksamhet för funktionshindrade
 Bergsgårdens dagliga verksamhet, egen regi
 Västerbroplans dagliga verksamhet, egen regi
Daglig verksamhet, tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § SoL
 INUTI daglig verksamhet för lindrigt funktionshindrade, stiftelsen INUTI.
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Daglig verksamhet, tillsynsansvar enligt Stockholms stads ramavtal
 Frösunda Dalagatan, daglig verksamhet för personer, som har drabbats av
hjärnskada i vuxen ålder, LSS §9 och 10.
 Franstorps verkstäder, daglig verksamhet enligt LSS 9,10 för vuxna personer med
utvecklingsstörning enligt 1:1§LSS.
Korttidsboende
 Rehab Station Stockholm, drivs av Praktikertjänst AB. Korttidsboende
utanför det egna hemmet enligt LSS §9.6 för barn, ungdomar samt vuxna oavsett
svårighetsgrad och funktionshinder.

3. Sammanfattande kommentarer per verksamhetsområde
3:1 Äldreboenden och dagverksamheter
Varje entreprenör och egen regi beskriver grundläggande mål och värderingar i sina
övergripande dokument. Dessa mål och värderingar är dock inte alltid kända och
förankrade i personalgrupperna. Kontinuitet i ledarskapet och ledningens tillgänglighet
är av stor betydelse för hur väl arbetet organiseras och utförs inom boendet. Personalen
har i många fall ett stort engagemang i sitt arbete men behöver kontinuerlig och
närvarande ledning och stöd i sitt dagliga arbete. Forum för reflektion bör utvecklas.
Personalsituationen är relativt stabil på stadsdelens äldreboenden. Rekryteringsläget har
under senaste året förändrats till det bättre och det är i dagsläget ingen svårighet att
rekrytera utbildad och erfaren personal.
Inom stadsdelens äldreboenden bedrivs i stora drag en god vård och omsorg. Bemötandet är gott och de flesta boende får sina behov tillgodosedda på det sätt och vid den tid
som de önskar. Det finns dock alltid områden att utveckla och förbättra, arbetsplanerna
kan få en mer individuell prägel. Utevistelse tillgodoses i varierande utsträckning och
beror delvis på äldreboendets läge. Den boendes möjlighet till aktivering och sysselsättning, ensam eller i samvaro med andra, kan utvecklas ytterligare. Idag kan
möjligheterna till detta variera även inom ett och samma äldreboende. Kosten och
måltiderna är viktiga inslag för välbefinnandet. Måltidsmiljön har stor betydelse för
aptiten och näringsintaget. Tecken på undernäring måste tidigt uppmärksammas.
I samtliga uppföljningar framgår det mer eller mindre brister i dokumentationen.
Personalens kunskap om socialtjänstlagens krav på dokumentation är inte
tillfredsställande. Utförarna måste med kraft intensifiera arbetet med att utbilda,
säkerhetsställa och strukturera tid för dokumentation. De flesta utförare har under 2005
deltagit i Stockholms stads föreläsningar om riktlinjer för dokumentation. Stadsdelen
har för 2006 erhållit medel från kompetensstegen och kommer i samråd med utförare
att bl.a. utbilda mentorer i dokumentation.
Nattbesök
I februari 2005 genomförde kvalitetsuppföljaren och Mas nattbesök på samliga
äldreboenden utom servicehusen. Syftet var att ha en dialog med nattpersonalen och se
om enheterna har arbetat med rutiner som garanterar en god och säker vård nattetid.
Serafens och Solbackens äldreboenden har sedan vårt förra nattbesök strukturerat
nattarbetet med tydligare rutiner. På Solbacken, Linden och Marieberg som inte har
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sjuksköterska på plats nattetid uppgav personalen att samarbetet med mobilt
sjukskötersketeam fungerar bra och att de känner sig trygga. På Alströmerhemmet var
de nattrutiner som ledningen har angivit till förvaltningen bara delvis kända hos
personalen. I nya avtalet är nattbemanningen på Alströmerhemmet förstärkt och
personalen tycker att de kan ge en bättre omsorg. S:t Eriks äldreboende har också i och
med det nya avtalet en utökad nattbemanning. Personalen där upplevde det som en stor
förbättring och uppgav att oroliga boende nu är mycket lugnare när det finns personal
på varje boendeenhet. Återkoppling av nattbesöket har skett till ledningen för
respektive äldreboende.
Natten mellan den 28 -29 juli genomförde kvalitetsuppföljaren och Mas nattbesök på
Serafens, Alströmerhemmets, Fridhemmets, Pilträdets, Solbackens och S:t Eriks
äldreboende. Syftet var att se om enheterna har arbetat med de brister som framkom vid
förra nattbesöket.
Larmsignalsystemet vid Serafens äldreboende har omgrupperats. Det har inneburit att
det är lugnare miljö och mindre störande ljud för de boende. På flera våningsplan är
signeringslistorna för tillsyn av boende är ifyllda i förväg för hela natten. Förenade
Care AB uppmanades undersöka möjligheten att personalen närvaromarkera sig via
larmsystemet istället. Detta visade sig inte vara möjligt, nu finns signeringslistor inne i
respektive lägenhet. Förenade Care AB uppmanades också att upprätta skriftliga rutiner
för nattsjuksköterskornas rutiner och ansvarsområde.
På Alströmerhemmet var de nattrutiner som ledningen har angivit till förvaltningen
fortfarande bara delvis kända hos personalen. Den förstärkning av personal som ska
vara på plats under morgontimmarna är bara delvis uppfylld eftersom de endast utför
tre insatser och lämnar Alströmerhemmet efter det. Detta har nu åtgärdas och det
fungerar tillfredställande. Även här behöver sjuksköterskans roll som arbetsledande
funktion på natten förtydligas med skriftliga rutiner.
På Fridhemmets servicehus är man numera två vårdbiträden på natten. De uppger att de
nu hinner med arbetet på ett tillfredställande sätt. Samarbetet med det mobila
sjukskötersketeamet fungerar bra, men de gör inte det tillsynsbesök på natten som finns
reglerat i avtalet utan kontaktar personalen på telefon, vilket inte alltid heller sker.
Dokumentationsskyldigheten följs heller inte till fullo av sjukskötersketeamet.
Enhetschefen har informerats om detta.
Solbackens äldreboende fick ett nytt larmsystem installerat under maj. Personalen är
utrustade med bärbara telefoner och kan nu lätt kommunicera med varandra.
Signeringslistor för tillsyn har slopats då personalen kan närvaromarkera sig hos den
boende via larmsystemet. Samarbetet med mobila sjukskötersketeam fungerar enligt
avtal.
På Pilträdets servicehus och gruppboenden är det två personal som arbetar på
servicehuset och på de tre gruppboendeenheterna finns det en personal per enhet.
Personalen på servicehuset uttrycker att det inte är alltid de konsulterar den
sjuksköterska som Pilträdet har avtal med innan de skickar in boende till sjukhus, vilket
de måste göra om skedet inte är mycket akut. Verksamhetsledningen har informerats
om detta.
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På S:t Eriks äldreboende finns en nattpersonal per boendeenhet, varav en är
sjuksköterska. Detta fungerar mycket bra enligt personalen, det är lugnare på
boendeenheterna och de känner att de kan ge en god och säker vård. Vid kontroll av
läkemedelskåp upptäcks en del brister gällande hanteringen av läkemedel som måste
rättas till. Sjuksköterskan har informerats om detta.
3:2 Hemtjänst för äldre- och funktionshindrade
Varje entreprenör och egenregiutförare beskriver grundläggande mål och värderingar i
sina övergripande dokument. Dessa mål och värderingar är inte alltid kända och
förankrade i personalgrupperna.
De flesta hemtjänsttagare har en kontaktperson och personalen vet vad kontaktmannaskapet innebär. I de flesta uppföljningarna framgår det mer eller mindre brister i
dokumentationen. Utförarna måste med kraft intensifiera arbetet med att utbilda
personalen samt säkerhetsställa och strukturera tid för dokumentation. En arbetsplan
ska upprättas i samråd med hemtjänsttagaren, den ska vara underskriven och den
enskilde ska ha en egen kopia. Idag saknar en del hemtjänsttagare arbetsplan.
Vid uppföljningarna har förvaltningen märkt att hantering och leveranser av matlådor
fungerar mer eller mindre bra. Under 2006 kommer förvaltningen att följa upp
hanteringen av matlådor på alla hemtjänstenheter.
Utbildningsinsatserna för personalen inom hemtjänsten har på många håll förbättrats
men det finns fortfarande ett stort behov av utbildning. Det anordnas en rad utbildningar inom ramen för kompetensfonden men personal hos privata entreprenörer har
endast fått delta vid läkemedelsutbildning.
En levande dialog med beställaren, såväl biståndshandläggare som ledning, är viktig för
utvecklingen av hemtjänsten. Samarbetet med biståndshandläggarna är i de flesta fall
bra men enheterna efterfrågar regelbundna möten med biståndshandläggarna.
Samarbetet med och primärvården fungerar oftast väl. Det är främst kontakten med
distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som avses. Samarbetet med den
sjukhusanslutna hemsjukvården (SAH) i samband med vården av svårt sjuka i hemmet
fungerar bra.
De företag inom hemtjänsten som har få uppdrag på Kungsholmen ingår inte i denna
uppföljning. Inkomna klagomål och avvikelser behandlas enligt förvaltningens
klagomålshantering och biståndshandläggarna gör individuella uppföljningar. I den
intervjuundersökning som genomfördes under våren 2005 ingick hemtjänsttagare med
hjälp från alla företag.
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3:3 Verksamheter för funktionshindrade
Förutom de framgångsfaktorer som tidigare beskrivits används följande begrepp för att
identifiera bra kvalitet inom verksamhet för funktionshindrade:









valfrihet
kontinuitet
självbestämmande
integritet
trygghet
värdighet
normalisering
rätt till ett så aktivt liv som möjligt

Verksamheterna för funktionshindrade inom Kungsholmen håller en hög kvalitet
utifrån såväl ovanstående kvalitetskriterier för verksamheter inom vård och omsorg,
som de speciella begrepp som är centrala för att den funktionshindrade ska ha ett så
normalt och aktivt liv som möjligt. Mål och grundläggande värderingar finns beskrivna
och personalens delaktighet är i regel stor. Enheterna är organiserade så att personalen
har tillgång till nära arbetsledning. Det är som regel låg personalomsättning både vad
gäller chefer och övrig personal.
De som bor i gruppbostäder eller är inskrivna i daglig verksamhet har en kontaktperson
som är ansvarig för individuell plan och uppföljning tillsammans med den enskilde. I
den individuella planen dokumenteras allt som är viktigt för att den enskilde ska få ett
så tryggt, aktivt och normalt liv som möjligt. Planen utvärderas kontinuerligt.
Personalen har hög kompetens och ett stort engagemang i sitt arbete. De dagliga
verksamheterna erbjuder individuellt anpassade arbetsuppgifter i lagom stora grupper
och det sker en ständig utveckling av verksamheterna. I samband med förändringar i
lagstiftningen personalen under vintern 2006 att få utbildning i dokumentation, gallring
samt anmälan om missförhållanden. Samverkan med biståndshandläggare från hela
staden sker i samband med biståndsbeslutet samt vid ändringar av behov och
nivåomräkningar. Landstingets primärvård ansvarar för hälso- och sjukvården för de
funktionshindrade och från verksamheterna finns önskemål om att utveckla samarbetet
samt att primärvården ökar sina kunskaper om funktionshindrade.

4. Uppföljningsprotokoll för äldreboenden och dagverksamheter.
Uppföljning av åtgärdsplan, Pilträdets äldreboende
Pilträdets äldreboende omfattar Pilträdets servicehus, Pilängen, Pilgårdens och
dagverksamheten Gläntan och drivs av Respecta Omsorg AB.
Sedan föregående uppföljning har kvalitetshandboken uppdaterats, den är dock inte
känd av all personal. Gruppboendeenheterna Pilängen och Pilgården har sedan augusti
en utsedd gruppledare som närmaste arbetsledare och hon ska bl.a. ansvara för
utveckling av dokumentation.
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Respecta Omsorg AB har genomfört en brukarundersökning under första kvartalet
2005. Inom servicehuset har 70 av 112 boende svarat på enkäten. Fyra boende är
missnöjda med vissa insatser, övriga anger att de är nöjda. Inom gruppboendeenheterna
har 18 av 23 närstående svarat. Alla anger att de är nöjda med den vård och omsorg
som ges, en anhörig är missnöjd med städningen. Inom dagvården har 39 av 59 gäster
svarat. Alla är nöjda med den träning och de aktiviteter som erbjuds. Två personer
anger att de inte är nöjda med maten. Sammantaget får alltså Respecta Omsorg AB ett
gott betyg av boende och närstående.
Dokumentation
Inom servicehuset har man arbetat med att förbättra dokumentationen. Daganteckningar
förs i alla granskade ärenden. Av 12 granskade akter innehåller 10 en aktuell
arbetsplan. Den är dock inte upprättad i samråd med den boende. Gruppledarna
upprättar själv arbetsplanen utifrån biståndsbeslutet och delger den sedan till den
boende. Arbetsplanen ska upprättas i samråd med den boende och vara underskriven av
båda parterna.
På Pilängen och Pilgården förs löpande daganteckningar men i övrigt är
dokumentationen mycket eftersatt, det saknas individuell planering. Tillfrågad personal
på Pilgården vet inte om det finns några individuella planer och inte heller var de i så
fall förvaras. Man informerar varandra muntligt om hur den boende vill ha det. Det har
inte skett någon reell förbättring av dokumentationen sedan föregående uppföljning.
Gruppboendena måste arbeta med att hitta former och strukturera tid för
dokumentation. Den vård och omsorg som utförs ska dokumenteras regelbundet för att
ligga till grund för uppföljning och för att säkra kontinuitet och trygghet i utförandet.
Dokumentationen måste föras på rätt sätt. Genomgång av regler för dokumentation
måste genomföras.
I juni gjorde Länsstyrelsens äldreskyddsombud tillsyn på gruppboendeenheterna
Pilängen och Pilgården. I sin rapport skriver de att det finns brister i dokumentationen
och att det saknas en individuell planering.
Förlänga kvällsmålet på gruppboendena så att nattfastan inte överstiger 11 timmar.
Tiden för kvällsmål är nu förlängd och personalen är uppmärksamma på att ge extra
mat och dryck vid behov. Personalen sitter i möjligaste mån med under måltiderna.
Personalen måste påminnas om att bära förkläde vid köksarbete.
Genomgång av Lex Sarah
Genomgång av Lex Sarah har genomförts vid flera tillfällen och ingår i introduktion av
ny personal. Tillfrågad personal vet vad Lex Sarah innebär.
Plan för kompetensutveckling
Under 2005 har entreprenören med hänvisning till sin ekonomi endast genomfört viss
internutbildning.
All personal ska bära namnskylt
Vid besöket bar all personal namnskylt.
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Följande sätts upp på åtgärdsplan:
 Dokumentationen måste uppdateras och förbättras.
 Personalen måste utbildas i vilka regler om gäller för dokumentation.
 Det ska finnas en individuell planering för varje boende inom
gruppboendeenheterna.
 Arbetsplanen ska upprättas i samråd med den boende och vara underskriven av båda
parter.
Uppföljning av åtgärdsplan, Solbacken Linden och Marieberg äldreboenden,
drivs av Carema Äldreomsorg AB
SoL dokumentationen måste uppdateras, förbättras och följa gällande lag.
Stickprovskontrollen visar att det kvarstår brister i dokumentationen. Boendepärmar
finns för samtliga boende. Daganteckningsbladen som sitter i rapportpärmen ska flyttas
över till respektive boendepärm så att all dokumentation är samlad. I övrigt
förekommer bl.a. ofullständig dokumentation, dokumentation skriven med blyerts,
överstruken dokumentation eller ej signerad. Årtal och fullständigt namn och
personnummer saknas ofta. Signaturförtydligande saknas i vissa fall. Det framgår
ibland inte vem som upprättat dokumentationen. Dokumentationen på Linden har färre
brister än den på Marieberg och Solbacken.
Personalen måste utbildas i regler för dokumentation.
Den utbildning som var planerad under 2004 har inte genomförts. Samordnarna ska nu
tillsammans med personalen arbeta aktivt med frågor kring dokumentation och de har
som mål att arbetet ska vara klart under våren 2005. Stickprovskontroll i november
2005 visar att det fortfarande finns många brister i dokumentationen.
Boendepärmarna ska förvaras i låsta skåp
Boendepärmar förvaras nu rätt. I ett par kök på Solbacken bör man byta förvaringsskåp
så att boendepärmar och matvaror inte förvarar i samma skåp. Detta är åtgärdat.
Utarbeta gemensamma rutiner och arbetssätt
På Solbacken och Marieberg finns en del gemensamma rutiner men de är inte
nedskrivna och samlade. Linden har påbörjat arbetet med rutinpärm men en del arbete
kvarstår. Kvalitetsuppföljarna föreslår att alla tre enheter utgår från en gemensam
överenskommen innehållsförteckning och utifrån den upprättar enhetsspecifika rutiner.
All personal ska bära namnskylt.
Flera i personalgruppen saknar namnskylt. Ledningen måste regelbundet påminna
personalen om vikten av att bära namnskylt.
Genomgång av Lex Sarah
Genomförd för samtlig personal och det tas regelbundet upp på arbetsplatsmöten.
Solbacken: Avvikelserapport ska skickas till matleverantören
Solbacken har nu leverans från Handenköket och uppger att matkvalitén har förbättrats,
det är inte så ofta man behöver skicka avvikelserapport. På en boendeenhet lagas mat
på plats. Alla boendeenheterna lägger vikt vid en trevlig måltidsmiljö.
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Marieberg: Nattfastan för boende på ska inte överskrida 11 timmar, kvällsmål ska erbjudas till
alla.
Personalen på Marieberg har nu som rutin under kvällen att gå runt och tillfråga alla
boende om de önskar något att äta eller dricka. På Marieberg har man tidigare haft en
anställd kock men från 25 april levereras maten från Handenköket.
Linden: Matsedeln ska näringsberäknas, köksförkläde ska användas vid köksarbete
Linden har köpt in köksförkläden och använder dessa vid köksarbete. Enheten har en
halvtidtjänst kokerska, matsedeln är inte näringsberäknad än, detta måste åtgärdas.
För att kvalitetssäkra kosthanteringen rekommenderar uppföljarna en genomgång av
livsmedelshygien på de enheter som lagar mat på plats.
Carema har genomfört brukar-, anhörig- och medarbetarenkäter på Solbacken och
Marieberg. Resultatet visar att enheterna bl.a. behöver arbeta med meningsfull dag och
aktiviteter för de boende, medarbetarnas delaktighet och relation chef och medarbetare.
En sammanfattning av enkätsvaren kommer att redovisas skriftligt till nämnden under
våren.
Sammantaget bedrivs en god vård och omsorg inom Solbacken, Linden och Marieberg.
På Linden och Marieberg känner personalen oro inför den avveckling som diskuteras.
Det är dock viktigt att utvecklingen inte kvarstannar på grund av detta. Enheterna
behöver ledningsstöd för fortsatt utvecklingsarbete av dokumentation, rutiner och
arbetssätt.
Följande sätts upp på åtgärdsplan
 Dokumentationen ska uppdateras och föras enligt lag, daganteckningsbladen ska
sammanföras med övrig SoL-dokumentation.
 Näringsberäkning av matsedel för de enheter som lagar mat, på plats och
genomgång av livsmedelshygien.
 Upprättande av enhetsspecifik rutinpärm.
 All personal ska bära namnskylt.
Uppföljning av åtgärdsplan, Serafens äldreboende
drivs av Förenade Care AB
Brister i dokumentation
Stickprovskontroll i december 2005 visar att det fortfarande förekommer brister i
dokumentationen. Enheten har utsett mentorer som ska handleda kollegorna, men ännu
syns inte effekten av detta. Stickprovskontroll visar att fullständigt namn och
personnummer saknas på bladen för daganteckningar och ibland även på den
individuella service och omvårdnadshandlingen. Alla boende har inte en individuell
plan. Signeringslistor finns men endast med några enstaka namn, i övrigt inte ifyllda.
Det förekommer blyertsanteckningar. En del daganteckningar är inte signerade. Det
finns enstaka värderande omdömen. Det framgår inte alltid vem som upprättat
dokumentationen.
Avgift får ej tas ut för flyttstädning.
Åtgärdat, uppgiften är borttaget ur informationspärmen och all personal är informerad
om detta.
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All personal ska bära namnskylt.
Påminnelse behövs
Tvättnedkast, balkonger och fönster måste vara låsta på demensenheterna
Rutiner finns upprättade men personalen måste påminnas att följa dessa.
S:t Eriks äldreboende,
drivs av Medihem AB/Carema
Medihem AB övertog verksamhetsdriften den 1 februari 2005. Samtlig personal gick
över från Riksbyggen Serviceboende AB till Medihem AB. I och med detta har de
boende haft fortsatt kontinuitet i omvårdnaden. Det nya avtalet innebär en förstärkning
av nattpersonal. Alla fyra boendeenheter är bemannade nattetid. Det har inneburit att
flera boende sitter uppe lite längre på kvällen, är lugnare och sover bättre.
Medihem AB har utformat grundläggande mål och värderingar i sina övergripande
dokument. Enheten behöver omsätta dessa i enhetsspecifika skriftliga rutiner, idag finns
endast muntliga rutiner. Måldiskussioner ska ske på kommande planeringsdagar under
september 2005. S:t Eriks äldreboende är som tidigare en enhet med lugn och fin
boendemiljö och personalgrupp som uppvisar ett gott bemötande mot de boende. Vid
besöket bar all personal namnskylt. Informationsbroschyr till boende och närstående är
upprättad.
Enhetschefen har hög tillgänglighet. Sjuksköterskan ansvarar för den dagliga
arbetsledningen, hon ger handledning och stöd och finns även med i omvårdnadsarbetet
om det behövs. En i personalgruppen är bemanningassistent och har tid avsatt för detta.
Enheten har en relativt stabil personalsituation, arbetsklimatet uppges vara gott.
Personalen säger att samarbetet inom grupperna fungerar bra, var och en tar ansvar.
Alla boende har inte utsedd kontaktman detta måste åtgärdas omedelbart. Personalen
vet vad kontaktmannaskapet innebär. Kontaktpersoner är den som i första hand hjälper
den boende.
Vi inflyttningen ber man närstående fylla i ett vaneregister som bildar grund för den
individuella omvårdnaden. Personalen arbetar med vardagsrehabilitering och tar hänsyn
till vad den boende klarar dag till dag. Förutom vardagsrehabilitering erbjuds t.ex.
sångstunder, ost- och vinkvällar, besök av kyrkan m.m. Under sommaren vistas man så
mycket som möjligt ute på gården.
Personalen värnar om måltidsmiljön och sitter i möjligaste mån med under måltiden.
Maten som levereras från Sodexho har inte varit bra, det har funnits missnöje med både
smak, utseende och mängd. Efter kommunikation med leverantören har maten
förbättrats. Vid årsskiftet 2005/2006 övertar Medihem ansvaret för heldygnskosten, de
kommer då att anlita en annan kostleverantör.
Inom enheten finns en sjukgymnast som även utför arbetsterapeutuppgifter. Det är inte
godtagbart, enheten måste ha en arbetsterapeut. Medihem uppger att de kommer att ha
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en anställd arbetsterapeut från november. Fram till dess kommer tjänsten att lånas in
vid behov.
Personalen uppger att det är svårt att få tid för dokumentation, det finns ingen tid avsatt
för dokumentation utan det får ske när arbetet tillåter. Flera i personalen uttalar också
att de skulle vilja ha möjlighet att sitta avskilt och dokumentera. Medihem har ett
utarbetat dokumentationssystem som nu håller på att implementeras på S:t Erik. Vega
är den enhet som arbetat mest med att uppdatera dokumentationen. Stickprovkontroll
av dokumentationen visar att arbetet med uppdatering är påbörjat på alla boendeenheter
men det behövs en fortsatt översyn och uppdatering av samtliga boendepärmar.
Enheten måste arbeta med att hitta former och strukturera tid för dokumentation. Den
vård och omsorg som utförs ska dokumenteras regelbundet för att ligga till grund för
uppföljning och för att säkra kontinuitet och trygghet i utförandet. Dokumentationen
måste föras på rätt sätt, en genomgång av regler för dokumentation behöver
genomföras. När medicinskåpen är uppsatta i de boendes lägenheter ska det låsbara
skåpet i köken användas för förvaring av SoL-dokumentation.
Individuella planer för kompetensutveckling ska upprättas. Under våren har det
genomförts en utbildning i demensvård. Personalen har deltagit i stadens föreläsningar
om dokumentation. Utbildning i taktil stimulans planeras. Samarbetet mellan de olika
yrkesgrupperna uppges fungera väl. Kvällstid är det dock ibland svårt för den tredje
personen att hinna hjälpa till på båda planen. Anhörigmöte hålls två gånger per år.
Följande sätts upp på åtgärdsplan.
 Alla boende ska ha utsedd kontaktperson. Åtgärdat.
 Enhetsspecifika skriftliga rutiner ska utarbetas.
 Dokumentationen måste uppdateras, förbättras och följa gällande lag.
 Personalen måste utbildas i vilka regler om gäller för dokumentation.
Uppföljning av åtgärdsplan, Stadshagsgårdens korttidsboende,
drivs i egen regi.
Korttidsboendet ska vara avvecklat senast maj 2006.
SoL dokumentationen måste föras enligt gällande lag, personalen måste utbildas i regler för
dokumentation.
Arbetet pågår, daganteckningar skrivs men det finns inte individuella arbetsplaner på
alla. Enheten har arbetskort inne i respektive boenderum där det framgår hur
omvårdnaden ska ske.
Genomgång av Lex Sarah.
Det är genomfört och personalen känner till anmälningsskyldigheten.
All personal ska bära namnskylt.
Påminnelse behövs
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Uppföljning av åtgärdsplan, Essinge äldreboende.
drivs av Aleris Äldreomsorg
Omvandling till seniorboende pågår och ska vara genomfört årsskiftet 2006/2007.
SoL dokumentation ska uppdateras och föras enligt lag.
Individuell pärm finns för varje boende, personalen skriver daganteckningar.
Nytt arbetsschema, personalen ska ej rotera i huset.
Åtgärdat
Tiden för kvällsmålet ska senareläggas så att nattfastan inte överstiger 11 timmar.
Åtgärdat
All personal ska bära namnskylt.
Påminnelse behövs
Uppföljning av Lidnersgårdens dagverksamhet,
drivs av Aleris Äldreomsorg
Personalen är direkt underställda verksamhetschefen. Verksamhetschefen har sin bas på
Essinge äldreboende, kommer till Lidnersgården en gång i veckan samt har
telefonkontakt. Verksamheten har en mycket god grundstruktur och en engagerad och
positiv personal som arbetar med gästerna i fokus. Dagvården är öppen måndag –
fredag. 8.00 – 16.00. Gästerna vistas där 9.30 – 14.00. Det kommer ca 20gäster/dag,
enheten kan max ta emot 22 gäster per dag. I dagsläget har de 10 personer på väntelista.
Informationsbroschyr om verksamheten bör utarbetas.
Aleris har ett utarbetat kvalitetssystem, aktuella rutinpärmar m.m. finns på enheten.
Verksamheten har fått och åtgärdat ett klagomål under senaste året. Rutin för
avvikelsehantering och Lex Sarah finns. Varje gäst har en utsedd kontaktperson.
Stickprovskontroll visar att individuella arbetsplaner är upprättade och utvärderas,
daganteckningar förs för varje dag. Dokumentationen får dock inte skrivas med
blyerts. Biståndsbeslut och signeringslista ska finnas i respektive daggästs pärm.
Den dagliga vården har hög kvalitet. Aktiviteter som förekommer är t.ex.
nyhetsläsning, frågesport, bingo, musik, filmvisning sång och social samvaro.
Utevistelse sker främst under sommarhalvåret. Tillgång till paramedicinare finns,
arbetsterapeut kommer vid behov och instruerar personal samt bedömer behov av
hjälpmedel.
Dagverksamheten har mycket lite hälso- och sjukvårdsuppgifter. MAS har därför inte
använt sig av Qusta-materialet vid uppföljningen av Lidnersgården, utan enbart
kontrollerat delegeringsförfarandet, läkemedelshanteringen och hur kontakten fungerar
med primärvårdens distriktssköterska, Essinges sjuksköterska och paramedicinare.
Idag förvaras även nycklar och pengar i medicinskåpet där endast läkemedelsdosetterna
ska förvaras. Läkemedel som ej hör till någon av gästerna ska kasseras. Bristen åtgär-
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dades omgående. Signeringslistorna för överlämnande av läkemedel får inte sitta
tillsammans utan ska sorteras i ett register. Rutinen för hur kontaktsjuksköterska och
paramedicinare kontaktas fungerar bra. Personalen kontaktar Essinge äldreboendes
sjuksköterska om det uppkommer frågor om hälso- och sjukvård och deras
paramedicinare vid behov av hjälpmedel och handledning. Distriktssköterskan ger
delegeringar och delar dosett. Delegeringarna var aktuella, men däremot delades
läkemedelsdosetterna på ett otillförlitligt sätt, vilket inte är så bra ur säkerhetsaspekten
vid överlämnandet. MAS kontaktar respektive primärvårds verksamhetschef.
Dagkosten tillagas och levereras från Essinge restaurang. Råvaror till frukost köps
också in via Essinge. Maten transporters i värmevagnar, varmhållningstiden är dock
lång och Care Partner uppmanas återigen ta upp detta med matleverantören. I stort sett
är gästerna nöjda med maten. Verksamheten har daglig kontakt med matleverantören
och regelbundna kostråd.
Under året har det genomförts utbildning i kontaktmannaskap, föreläsning om
alzheimers. Personalgruppen har också deltagit i stadens föreläsning om
dokumentation.
Anhörigträff genomförs ca 2ggr/år. Personalen har god och löpande kontakt med
anhöriga. Samarbetet med biståndshandläggarna fungerar bra.
Följande sätts på åtgärdsplan.
 Varmhållningstiden för maten måste förkortas. Åtgärdat
 Dokumentation får inte skrivas med blyerts.
 Biståndsbeslut och signeringslistor ska sitta i den individuella pärmen.
 Utarbeta en informationsbroschyr om verksamheten.
 Pärmen för signeringslistor ska ha ett register.
Uppföljning av åtgärdsplan, Alströmerhemmet,
drivs av Attendo Care
Alströmerhemmet har sedan föregående uppföljning haft en fortsatt positiv utveckling.
Det är mer ordning och reda på boendeenheterna. Verksamheten bedrivs mer
strukturerat med en tydligare ansvarsfördelning inom arbetsgrupperna.
Kontaktpersonen ska vara den som i första hand hjälper den boende, så sker dock inte
alltid idag. Flera i personalgruppen bär ej namnskylt.
Stickprovskontroll av dokumentation visar att dokumentation förs och är relativt
uppdaterad. Det skiljer dock en del mellan de olika boendeenheterna. En genomgång av
regler för dokumentation och vilka dokument som ska finna i boendepärmarna bör
genomföras även i år. Dokumentationen kan förbättras ytterligare genom att
arbetsplanerna får en mer individuell prägel. Det ska klart framgå årtal på de olika
dokumenten. Om enheten använder systemet med både hempärmar och arbetskort
måste det garanteras att uppdatering sker på båda ställena så att risken för
felinformation undanröjs.
Alströmerhemmet ska byta matleverantör under våren. Därmed hoppas man få bättre
kvalitet på maten och kunna göra mer varierande beställningar. Boendeenheterna vill ha
möjlighet att ibland tillaga maten i det egna köket tillsammans med de boende.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 14 (63)

Verksamhetsberättelse 2005, del 2

Bilaga 2

Aktiviteter som erbjuds är bl.a. bingo, läsgrupp, sittgymnastik, bakning m.m. Samtliga
boendeenheter ska under året införa signeringslista för genomförda individuella och
gemensamma aktiviteter. Tanken är att de boende ska erbjudas någon aktivitet varje
dag.
Attendo genomför internutbildningar i bl.a. ergonomi, förflyttningsteknik, taktil
stimulering, hygien och palliativ vård.
Egen uppföljning av verksamheten sker månatligt genom ”Balanced scorecard” som
innebär en genomgång av ekonomi, kvalitet, kund och medarbetare. Egenkontroll av
dokumentation sker genom att samordnare och sjuksköterskor granskar sina kollegors
dokumentation. Egenkontrollen av dokumentationen måste förbättras då
stickprovskontroll visar att det inte alltid dokumenteras på rätt sätt.
Under våren kommer det att starta en kvalitetsgrupp i huset. En person ska utbildas till
kvalitetsombud och sedan leda gruppen som ska bestå av en personal från varje
våningsplan. Gruppen kommer att få riktade frågor att arbeta med såsom trivsel,
kvalitet, arbetsmiljö och kost.
Inom Alströmerhemmets äldreboende, plan 0-2 och Amaryllis och Mimosa finns 1
enhetschef 100 %, 3,10 sjuksköterska och 1,55 paramedicinare. På förmiddagen finns 4
omvårdnadspersonal per våningsplan, eftermiddagen 3 per våningsplan, det är samma
bemanning må - sö. Omvårdnadsarbetet leds av en utsedd samordnare per våningsplan.
I grunden råder en stabil personalsituation men under januari och februari har det varit
ganska hög korttidsfrånvaro. Under året vill enhetschefen satsa på utveckling av
bemötande och förhållningssätt samt hygienfrågor.
Inom Alströmerhemmets äldreboende, plan 3-5 samt Blåduvan och Näckrosen på plan
6 finns 1 enhetschef 100 %, bitr. enhetschef 50 %, 3,25 sjuksköterska och 1,75
paramedicinare. Omvårdnadsarbetet leds av en utsedd samordnare per våningsplan. På
förmiddagen finns 3-4 omvårdnadspersonal per våningsplan, eftermiddagen 2-3 per
våningsplan, det är samma bemanning må - sö. Det finns idag fem outbildade personal,
men de har praktisk erfarenhet. Dessa personer ska under året få grundutbildning i
omvårdnad. Samarbete mellan boendeenheterna sker om bl.a. aktiviteter.
Följande sätts upp på åtgärdsplan.
 Kontaktpersonen ska vara den som i första hand hjälper den boende.
 Uppdatering av SoL dokumentation och genomgång av regler för dokumentation.
 Påminnelse om att bära namnskylt.
Uppföljning av åtgärdsplan, Fridhemmets servicehus,
drivs i egen regi.
Genomgång av regler för dokumentation samt fastställa vilka dokument som ska användas.
Detta är åtgärdat, personalen har också deltagit i stadens föreläsningar om riktlinjer för
dokumentation. En del brister förekommer dock fortfarande. Fullständigt namn och
personnummer ska finna i dokumentationen, dokumentation får inte skrivas med blyerts
och den får inte innehålla värderande omdömen. Varje hempärm ska kompletteras med
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en egen flik för HSL-dokumentation och en signaturlista. Fullständig dokumentation
måste upprättas på Titania.
Arbetsplanen ska i största möjliga mån upprättas i samråd med den boende, den ska vara
underskriven och den boende ska få en egen kopia.
Arbetsplaner finns och de är underskriven av den boende och de får en egen kopia.
Arbetsplanerna kan dock få en större individuell prägel
All personal ska bära namnskylt/legitimation
Namnskyltar finns, men påminnelse behövs om att visa legitimation vid nybesök.
En enhetsspecifik rutinpärm måste utarbetas, förankras i personalgruppen och finns tillgänglig i
personalrummet.
Detta är åtgärdat och pärmen är känd av personalgruppen.
De boende ska benämnas med namn och inte med lägenhetsnummer.
Åtgärdat men påminnelse behövs.
Tillsyn av Herdens äldreboende,
drivs av Bruka vård och omsorg AB
Herden består av två demensboendeenheter, Regnbågen och Karlavagnen med 8
respektive 9 boende. Verksamhetens mål är att alla boende ska få den omsorg och
omvårdnad de behöver till livets slut. Rutinpärm finns utarbetad. Kvalitetsråd som
består av verksamhetschef och två representanter ur personalgruppen träffas en gång i
månaden. Där tar man bl.a. upp avvikelser och hur man kan förhindra att de uppstår
igen. Detta återförs till övriga i personalgruppen.
Inom Herden bedrivs en god individuellt utformad omvårdnad. Gästernas behov av
aktiviteter och utevistelse tillgodoses. Dokumentationen har förbättrats sedan
föregående uppföljning men enheten måste arbeta vidare med att dokumentera på rätt
sätt. Dokumentation får ej skrivas med blyerts, den ska vara signerad och årtal ska
framgå på daganteckningbladen. Nattpersonalen ska inte ha egen informationspärm
utan relevant informationen ska finnas i respektive boendepärm. Enheten har idag inget
buffertförråd (linne och gångkläder för akuta behov) men uppger att man köper in detta
omedelbart. Verksamhetschefen leder arbetet och finns på plats och är tillgänglig måfre dagtid. En usk är ansvarig för bl.a. bemanning, handledning och stöd i upprättandet
av individuell plan.
Åtgärder som ska genomföras innan nästa uppföljning.
 Skriftlig vårdplan vid vård i livets slut ska alltid upprättas.
 Statistik på avvikelsehantering ska föras.
 Rehabpersonalen ska upprätta och dokumentera i en rehabplan i
omvårdnadsjournalen.
 Förbättra dokumentationen - både HSL och SoL.
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Uppföljning av ramavtal samt tillsynsbesök,
Stockholms sjukhem
Stickprovskontroll av dokumentation visar att dokumentationen enligt SoL har
utvecklats sedan föregående år och all dokumentation sker nu i Take Care
datadokumentationssystem. Avd 5-8 har kommit längre i sitt arbete med
dokumentationen än avd 2. Vid uppdatering av uppgifter syns endast datum. För att öka
läsbarheten borde datumet kompletteras med signatur, även om det i sig går att söka i
systemet och se vem som har gjort anteckningen. Sjuksköterskornas dokumentation har
däremot stått ganska still sedan föregående uppföljning. Sjuksköterskorna har
fortfarande mycket att arbeta med vad det gäller omvårdnadsplaner och uppdatera
status. Inkontinensförskrivningen har förbättrats sedan föregående uppföljning.
Avd. 5-8 kan ej längre ta emot boende med behov av avancerad teknisk sjukvård, då det
endast finns en sjuksköterska i jour/beredskap kväll och natt för 64 boende. Vår
bedömning är att Stockholms sjukhem fortfarande har en god grundbemanning.
Samtliga enheter har en varm och behaglig atmosfär och intresserad personal. Tid för
reflektion och handledning finns. Volontärprojektet på avd 2 lever fortfarande kvar men
de har endast två frivilliga volontärer.
Åtgärder som ska genomföras innan nästa uppföljning..
 SoL-handlingsplaner ska finns på samtliga boende.
 Sjuksköterskorna ska arbeta mera aktivt med att upprätta vårdplaner.
Uppföljning av ramavtal Söderås,
drivs av Edsby Slott AB
Söderås ligger i en stor gammal villa på Lidingö och har 19 platser för dementa.
Söderås har en välkomnande och familjär boendemiljö och stämning, de boende umgås
i de gemensamma utrymmena. Personalen har ett gott bemötande och de boende får en
god omvårdnad. Hantering av egna medel sker på ett korrekt sätt. Stickprovskontroll
av dokumentation visar att den behöver uppdateras och enheten måste ha en
genomgång av regler för dokumentation så att den sker på rätt sätt. Det förekommer
blyertsanteckningar, tippex och ibland är anteckningen inte signerad. Årtal saknas på
flera daganteckningsblad.
Verksamheten har riktlinjer och rutiner som säkerställer en god och säker hälso- och
sjukvård. Sjuksköterskebemanningen har ändrats från föregående uppföljning och
utökats. HSL-dokumentation skrivs fortlöpande på rapportblad, det gör att vården i sin
helhet blir svår att följa pga att status och vårdplan inte uppdateras och följer varandra.
Arbetsterapeut köps från Lidingö stad. Måltiderna ligger ganska tätt men enheten
arbetar med att förändra mattiderna så att det ska bli en större spridning. Problemet är
att de gäster som har bott länge helst inte vill ha någon förändring.
Åtgärder som ska genomföras innan nästa uppföljning

 Läkaren får inte delegera konstaterande av dödsfall.
 HSL- och SoL-dokumentationen måste utvecklas.
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Uppföljning av ramavtal Edsby slott,
drivs av Edsby slott AB
Edsby slott är ett demensboende med 25 platser och ligger i vacker omgivning utanför
Upplands Väsby. Slottet har en hemtrevlig och ombonad atmosfär. Boende har mycket
goda möjligheter till utevistelse. Arbetet inom enheten utgår från individens behov.
Verksamheten arbetar utifrån de krav som ställs på vårdgivaren enligt ramavtalet.
Verksamhetschefen finns i verksamheten och har ett stort intresse av utvecklingsfrågor.
Verksamheten har hittat former för att ytterligare höja kvaliteten i omvårdnaden genom
att ta emot volontär och skolungdomar som kan t.ex. läsa, gå med vid promenader mm.
Omvårdnadsdokumentationen förs fortfarande i kardexsystem. Enheten avser att införa
likadan dokumentation som på sin andra verksamhet Gästhemmet Söderås. Arbetet
beräknas påbörjas i januari 2006. Stickprovskontroll av SoL-dokumentation visar att
daganteckningar förs, dock saknas fullständigt namn och årtal ibland. Det förekommer
också en del blyertsanteckningar. Levnadsberättelser finns i vissa fall men det saknas
arbetsplaner. Omvårdnadskort finns i respektive boenderum. Rutiner för trycksår och
inkontinens är upprättade. Rutinpärmen är nu uppdelad på en SoL-pärm och en HSLpärm samt en arbetsmiljöpärm. Avtal finns med Förenade Care som har sjuksköterskeberedskap från klockan 16.00 till 08.00 alla veckans dagar. Dagtid helger har
verksamhetschefen eller vårdchefen beredskap.
Renoveringsplan för successiv ombyggnad/tillbyggnad av badrum pågår och
installation av hiss kommer att ske under våren 2006.
Åtgärder som ska genomföras innan nästa uppföljning
Genomförande av nytt dokumentationssystem både för SoL och HSL.

5. Uppföljningsprotokoll för hemtjänst för äldre- och funktionshindrade
Hemtjänst kundval, Carema Äldreomsorg AB enhet, Arbetargatan.
Förra årets uppföljning föranledde ingen åtgärdsplan då verksamheten hade en mycket
god kvalitet och hemtjänstenheten uppfyller de framgångsfaktorer som Stockholms
stads äldreomsorgsinspektorer tagit fram. De uppfyller sina egna mål ”Kontinuitet,
flexibilitet och bemötande” på ett bra sätt. Hemtjänstlokalen ger ett städat och trevligt
intryck vid besöket. Stämningen är god bland personalen.
Verksamhetschefen är fr o m 1 januari i år endast chef för hemtjänstenheten samt för
den gemensamma nattpatrullen. De fem gruppcheferna arbetar var femte helg och på så
sätt tillgodoses arbetsledning alla dagar. Tillgängligheten är mycket god och det finns
alltid någon som svarar på telefon under kontorstid måndag-söndag.
Personalpolicydokumenten, som förra året saknades i rutinpärmen, finns nu samlade i
arbetsmiljöpärmen. I rutinpärmen saknas rutin för lex Sarahanmälan. Pärmen måste
snarast kompletteras med denna. Skriftlig information om lex Sarah finns med i den
introduktionsmapp som alla nyanställda får.
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Alla pensionärer har utsedd kontaktperson och arbetsplaner finns för alla
hemtjänsttagare. Målet är att sända arbetsplanen till biståndshandläggaren inom 10
dagar. Enheten vill framhålla att de regelbundna möten de har med
biståndshandläggarna var 6:e vecka är mycket värdefulla och ger möjlighet till
ömsesidigt informationsutbyte. Enheten har det senaste året märkt en stor skillnad vad
gäller biståndsbesluten – samma hjälpinsatser ska ges men på kortare tid. Dock är det
fler nu som får insatser i form av promenad och ”social handling”.
All fast personal och de timanställda som arbetar ofta och regelbundet har legitimation.
Den uppvisas dock inte regelmässigt och enheten uppmanas av kvalitetsuppföljarna att
visa legitimation utan anmodan vid det första besöket.
Enheten har en hög kontinuitet med få nyanställda vårdbiträden. Inom varje team finns
ett basschema för varje vårdbiträde och man täcker upp för varandra vid frånvaro.
Matlådor tas från Matman, den levereras varm och kyls i kylskåp på lokalen. De lämnas
sedan kalla eller uppvärmda i kyl- eller värmeväska till pensionären. De äldre är enligt
personalen nöjda med maten. Enheten fortsätter som tidigare med flera aktiviteter för
pensionärerna i hemtjänstlokalen. Bingocafé och ett skriftligt nyhetsbrev till
pensionärerna är nyheter för i år.
Samarbetet med primärvården har försämrats något men är dock fortfarande
tillfredsställande. Distriktssköterskan kommer till enheten var 6:e v mot en gång i
månaden tidigare. Arbetsterapeuten kommer en gång per månad, mot tidigare en gång
per vecka, men sjukgymnast kommer inte alls längre. P.g.a. nya personer haltar
samarbetet lite men fortfarande har enheten kontaktsjuksköterska från primärvården.
Enheten har fortfarande mycket få klagomål. Ett klagomål har rapporterats till
stadsdelsnämnden för 2004. Den årliga brukarundersökningen har genomförts 2004 och
resultatet överlämnades vid intervjun. Det sammanvägda totalbetyget som
hemtjänsttagarna ger Arbetargatan ligger över genomsnittet för Carema äldreomsorgs
samtliga hemtjänsttagare. På frågan om vad som är viktigast att förbättra svarar
hemtjänsttagarna att det är att personalen har tid och slipper stressa.
Medarbetarundersökningen visar att personalen är positiv till ledarskapet och den
omtanke och engagemang som ledarskapet ger. Av svaren framkommer också att
arbetsklimatet på enheten är något pressat och kan bli bättre genom bättre samarbete
och bättre bemötande kollegor emellan.
Stickprovskontroll av dokumentation
Enheten har ett bra system för dokumentation. I inneliggare finns biståndsbeslut,
larmregistrering samt nyckelkvittenser. Varje vårdbiträde har en pärm för sina
pensionärer och där finns arbetsplan, omvårdnadsrapport och daganteckningar.
Stickprovskontroll visar att det finns en del gamla och icke relevanta dokument i
pärmarna och de ska rensas bort. Årtal ska framgå på samtliga dokumentationsblad. I
några fall innehåller daganteckningarna ovidkommande omdömen om den enskilde,
detta får inte förekomma. Enheten uppmanas att ha en genomgång av regler för
dokumentation och åtgärda bristerna i dokumentationen. Detta ska vara åtgärdat under
våren 2005.
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Följande sätts upp på åtgärdsplan.
Enheten uppmanas att ha en genomgång av regler för dokumentation och åtgärda
bristerna i dokumentationen och detta ska vara åtgärdat under våren 2005.
I rutinpärmen saknas rutin för lex Sarahanmälan. Pärmen måste snarast kompletteras
med denna. Enheten uppmanas av kvalitetsuppföljarna att visa legitimation utan
anmodan vid det första besöket.
Uppföljning av åtgärdsplan, Carema Äldreomsorg AB, enhet Essinge.
Komplettering av enhetsspecifika rutiner för nyckelhantering, kontaktmannens ansvarsområde
och information om Lex Sarah.
Åtgärdat.
SoL dokumentationen måste uppdateras, förbättras och följa gällande lag. Personalen måste
utbildas i vilka regler om gäller för dokumentation.
Stickprovskontroll i december 2005 visar att det fortfarande finns brister i
dokumentationen. En del dokumentation är skriven med blyerts, datum årtal och
signatur saknas ibland. Datum och inte veck0nummer ska anges på
daganteckningsbladet.
Arbetsplanen ska ha underskrifter och kopia ska sändas till den enskilde och biståndshandläggaren.
De flesta arbetsplanerna är undertecknade, pensionären och biståndshandläggare får
kopia.
Förteckning över personalens utbildningsnivåer ska sändas in till kvalitetsuppföljarna.
Åtgärdat
Genomgång av lex Sarah ska göras med personalgruppen.
Åtgärdat
Uppföljning av åtgärdsplan Respecta Hemtjänst AB
Genomgång av regler för dokumentation samt vilka dokument man ska använda och syftet med
dessa.
Stickprovskontroll visar att enheterna har arbetat och kommit igång bra med
dokumentationen. Personalgruppen behöver dock påminnas om regler för
dokumentation. Personalens arbetskort och handlingsplanerna måste överensstämma
med varandra.
Handlingsplanen ska i största möjliga mån upprättas i samråd med pensionären och den ska
vara underskriven.
Handlingsplaner skrivs och är undertecknade. De kan dock i högre grad upprättas i
samråd med pensionären och få en mer individuell prägel. Nu upprättas de på lokalen
och tas med till pensionären för underskrift.
Legitimation ska uppvisas utan anmodan
Efterlevs inte, ledningen ska ta upp detta med personalgruppen.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 20 (63)

Verksamhetsberättelse 2005, del 2

Bilaga 2

Personalgrupp Pilträdet ska ha bättre kontinuitet, roterande arbetskort ska ej förekomma.
Åtgärdat
Uppföljning av åtgärdsplan Hemstödsgruppen, drivs i egen regi
Arbetsplaner måste kontinuerligt uppdateras så att de alltid innehåller aktuell hjälp och
stödinsats.
Arbetsplanerna är bra och tydliga men vissa brister finns i informationen om vad den
enskilde ska ha hjälp med. Arbetsplanerna ska vara underskrivna av den enskilde när
det är möjligt.
Fullständigt namn och personnummer ska finnas på daganteckningsblad, arbetsplaner och
kassablad.
Daganteckningar förs men i vissa fall är de ej signerade, saknas namn, persnr och årtal.
Blyertsanteckningar får ej förekomma, ej heller tipex. Information till annan personal
ska ej finnas i daganteckningarna utan i rapportbok el dyl.
Daganteckningar ska förvaras inlåsta, arkivskåp måste anskaffas.
Arkivskåp har köpts in i december 2005.
Hanteringen av egna medel ska följa stadsdelsförvaltningens anvisningar. Hanteringen av egna
medel måste ses över.
Kassablad och verifikationsnummer saknas. Redovisning ska sändas minst en gång per
år till god man. Enheten uppmanas att bjuda in ekonomisektionen för genomgång av
regler för hantering av egna medel.
Det ska finnas en huvudansvarig kontaktperson för varje hemtjänsttagare.
Åtgärdat.
Legitimation ska i möjligaste mån uppvisas och som grund alltid när man går till ny
hemtjänsttagare.
Personalen måste påminnas om detta.
Varje personal ska ha ett grundschema med ”sina” hemtjänsttagare
Åtgärdat.
Uppföljning av åtgärdsplan Kungsholmens hemtjänst, egen regi
Arbetet med kvalitetssäkring behöver intensifieras. Arbetet pågår.
Rutiner för sammanställning och analys av klagomål ska förbättras så att klagomålen kan utgöra
underlag för ett systematiskt förbättringsarbete.
Rutiner är färdigställda, genomgång vid apt ska genomföras.
Upprättandet av arbetsplaner ska ske tillsammans med hemtjänsttagaren. Daganteckningar ska
skrivas. Genomgång av regler för dokumentation med samtlig personal
Arbetsplaner finns men underskrifter saknas. Arbetsplanerna tas ut ur ett dataprogram
och är bra och tydliga. Daganteckningar ska föra i samtliga ärenden. I de
daganteckningar som finns saknas ibland årtal och signatur och blyerts förekommer.
Signaturlista saknas. Kassabladen behöver ses över och ska föras enligt rutin i
ekonomihandboken.
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Genomgång av hygienrutiner ska ske under året.
Genomgång gjordes på senaste apt och MAS är inbjuden i januari. Arbetskläder är
beställda, ska tvättas i lokalen. Alcogel, engångshandskar och engångsförkläden finns.
Uppföljning av HSB Omsorg, kundval hemtjänst
Enheten är verksam på hela Kungsholmen förutom Thorildsplansområdet.
Verksamhetschefen har övergripande ansvaret för enheten men finns ej stationerad på
plats. Samordnaren ansvarar för den dagliga arbetsledningen och har kontakt med
beställaren. Varje morgon träffas hela personalgruppen för arbetsgenomgång med
samordnaren, de flesta kommer även in vid arbetsdagens slut. Under dagen finns
samordnaren tillgänglig per telefon för personal och kunder.
HSB Omsorgs målsättning är att tillgodose kundernas behov av praktisk hjälp, omsorg
och mänsklig kontakt så att var och en ska känna trygghet att bo kvar hemma och där
får den hjälp man behöver. Enheten arbetar kundorienterat, arbetet ska så långt det är
möjligt anpassas efter kundens behov och önskemål. Rutinpärm finns upprättad.
Genomgång av lex Sarah sker vid anställningstillfället men bör aktualiseras minst en
gång per år.
Enheten har 17 dagpersonal och 5 som arbetar kväll. De flesta har utbildning och/eller
lång erfarenhet. Mellan klockan 22.00 - 08.00 ansvarar Attendo nattpatrull. Så gott som
all personal behärskar svenska språket i tal och skrift. Enheten har en stabil
personalsituation och övervägande kvinnlig personal. Alla fast anställda har
legitimation men den uppvisas endast på förfrågan. Enheten uppmanas att instruera
vårdbiträdena att uppvisa legitimation utan anmodan.
Alla pensionärer har idag inte utsedd kontaktperson, detta måste åtgärdas och även de
med enbart servicetjänster ska ha en namngiven kontaktperson. Kontaktpersonen har
övergripande ansvar och är den som i första hand hjälper pensionären. Kontaktpersonen
ansvarar för SoL dokumentationen. Samordnaren besöker alla nya hemtjänsttagare och
påbörjar handlingsplanen tillsammans med denne. Hjälpen anpassas i möjligaste mån
till den enskildes önskemål om dag och tid.
Hitintills har enheten haft övervägande serviceärenden. De börjar nu få in även
omvårdnadsärenden. Promenader och social handling utförs enligt biståndsbeslut.
Enhetens lokal är så liten att de inte har möjlighet att bjuda in kunderna dit, men en
gång per år anordnas utflykt till Rönninge By.
Matlådor tillagas av HSB:s personalrestaurang. Vardagar packas den varm i
frigolitlådor och levereras i bil direkt till kunden. Helger levereras kylda matlådor. Kall
mat levereras i frigolitlådor till lokalen på fredagen, förvaras i kylskåp och levereras av
personalen lördag-söndag. Enheten rekommenderas köpa in kylväskor för ändamålet.
Om någon behöver hjälp vid måltiden ska ordinarie vårdbiträde hjälpa till. Några
pensionärer vill ha och får matlåda från närliggande restaurang.
Städning på fackmannamässigt sätt:
Två städare finns anställda, båda har erfarenhet från städbranschen och utför städningen
på ett fackmannamässigt sätt. Ibland anlitas underentreprenör för städning/fönsterputs.
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Nyckelhantering
Nycklar förvaras kodade i låst nyckelskåp. Nyckelkvitto skrivs och personalen signerar
när de hämtar och lämnar nycklar. Attendos nattpatrull har egna nycklar.
Egna medel
Enheten har inte ansvar för några egna medel. I förekommande fall används Ica- eller
Konsumkort som förvaras hemma hos kunden.
Hygien
Viss information ges i samband med nyanställning. Personal har tillgång till
engångsskyddsförkläden och -rockar samt alcogel.
Det finns ingen speciell tid avsedd för dokumentation utan det får ske när arbetet
tillåter. Enheten måste arbeta med att hitta former och strukturera tid för
dokumentation. Stickprovskontroll av dokumentationen visar att daganteckningar förs
men det finns endast ett fåtal handlingsplaner, årtal och datum saknas ofta,
dokumentation förs med blyerts och signatur saknas. Årtal och datum måste framgå på
samtliga dokument. Dokumentation får inte skrivas med blyerts och den ska vara
daterad och signerad. Enheten bör också göra en genomgång med personal om vad som
ska och bör skrivas i daganteckningarna respektive i rapportbok. Signaturlista måste
upprättas. Handlingsplaner ska finnas för samtliga kunder och vara underskrivna av
kunden. Dokumentationen ska förvaras i låst brandskyddat skåp vilket inte görs idag.
Kompetensutveckling: I år har det bl.a. genomförts föreläsningar i nutrition, demens
samt kommunikation och samarbete. Personal har också deltagit i Stockholms stads
föreläsning om riktlinjer för dokumentation.
Enheten uppger att de har få klagomål, enheten måste föra klagomålsstatistik och den
ska delges beställaren två ggr/år. Under 2005 har det inkommit ett klagomål direkt till
beställaren.
En brukarundersökning har genomförts under 2005. Den visar att enheten totalt har
sänkt sitt medelvärde något jämfört med föregående år. Ett antal frågor poängsätts i en
skala mellan 0-5, totalsnitt för 2004 är 4,38 totalsnitt för 2005 är 4,25. Bl.a. har
bedömningen för ledningen tillgänglighet ökat med 0,19 medan bedömningen för
kontaktpersonens stöd och insatser har minska med 0,85.
Samarbete med biståndshandläggargruppen uppges fungerar bra, men gemensamma
möten efterfrågas. Samarbetet med primärvården är mer komplicerat. Aktuella
delegeringar finns inte utfärdade för all personal. Personal som inte har aktuell
delegering får inte ge medicin ur dosett. En distriktssköterska upprättar delegeringar för
hela Kungsholmsområdet vilket inte är korrekt. Enheten måste ta kontakt med
primärvården, delegeringar ska utfärdas av distriktssköterska i respektive
primärvårdsområde.
Följande sätts upp på åtgärdsplan.
 Dokumentation ska ske enligt gällande lag, genomgång av regler för
dokumentation.
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Genomgång av lex Sarah ska ske minst en gång per år.
Legitimation ska uppvisas utan anmodan.
Alla kunder ska ha en utsedd namngiven kontaktperson.
Inköp av kylväskor för transport av matlådor.
Klagomålsstatistik ska föras och redovisas till beställaren två ggr/år.
Kontakt med primärvården angående korrekta och aktuella delegeringar.
Dokumentationen ska förvaras i brandskyddat skåp.

Uppföljning enheten för personlig assistans, egen regi
Enheten arbetar efter stadens och stadsdelsnämndens kvalitetssystem. Enheten har
skriftliga åtaganden och rutiner för klagomålshantering. Mål och verksamhetsplanen
diskuteras på arbetsplatsträffar. På grund av arbetets art är svårt att samla all personal
samtidigt. Alla medarbetare har dock tillgång till informationen och enhetschef har
kontinuerlig dialog med personalen. Enheten arbetar nu med att färdigställa en
enhetsspecifik rutinpärm. I den kommer också att finnas en flik för personal och
arbetsmiljö.
Under dagen finns enhetschefen eller administrativ personal tillgänglig per telefon för
personal och kunder. Enhetschef avsätter stor del av sin arbetstid för direkt
arbetshandledning per telefon eller hembesök. Nuvarande organisation ska ses över så
att det blir en tydligare fördelning av arbetsuppgifterna inom administrationen.
Flera anställda har arbetat som personliga assistenter i många år. Basutbildning har
erbjudits personal som helt saknar teoretisk omvårdnadskompetens. Två personer har
gått den utbildningen via kompetensfonden i år. Enhetschef har haft utvecklingssamtal
med samtliga ordinarie personliga assistenter. Majoriteten talar god svenska.
Assistenterna har idag inte legitimation. Enhetschefen uppmanas se till att nyanställd
personal får legitimation och att den uppvisas utan anmodan vid nybesök.
Checklista vid introduktion av ny assistent finns i rutinpärmen. Den nyanställde får en
muntlig och skriftlig introduktion av enhetschefen. En mapp ”Vägledning, information
och regler för anställd och nyanställd personal” har sammanställts. Alla anställda
undertecknar att man tagit emot informationen. Stadsdelsförvaltningen erbjuder också
introduktionsprogram för nyanställda.
Enhetschefen besöker alla nya vårdtagare. När vårdtagaren har fått beslut om personlig
assistent, erbjuds han eller hon i första hand den personal som finns tillgänglig. Om den
personalen inte motsvarar de specifika krav på kompetens och erfarenhet som ställs, så
görs en annonsering i Platsjournalen. Efter det att vårdtagaren godkänt sin assistent
anställs personen för ett vikariat. Lagen är tydlig om den enskildes integritet och det
finns stor möjlighet till valfrihet när det gäller att anställa den personliga assistenten
eller att välja bort en person som man anser är olämplig eller det av andra skäl ej
fungerar.
Vårdtagare bestämmer själv hur han eller hon vill disponera sin dag och tid, relaterat till
det enskilda behovet. Personlig assistent hjälper till med omvårdnad, service och
aktiviteter som den enskilde inte kan utföra på egen hand. Vid behov av hjälpmedel
kontaktas arbetsterapeuter och sjukgymnast. Individuella hjälpmedel finns i hemmet
hos vårdtagaren.
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Bemötande
Frågor om etik och bemötande tas upp tillsammans med enhetschefen vid anställning
och introduktion av nya medarbetare och finns med som en del i introduktionsmappen,
liksom i avsnittet om enhetens åtaganden. Denna diskussion pågår ständigt inom
verksamheten.
Måltidstjänster
Den enskilde bestämmer själv sin måltid och vilken mat man vill äta. Det förekommer
inga matlådor utan maten tillagas hemma hos vårdtagaren. Personalen är i allmänhet
kunniga och intresserade av kostfrågor och matlagning. I anställningsintervjuerna
efterfrågas kompetens och intresse för kost.
Nyckelhantering
Assistenterna har egna nycklar till vårdtagarna. Enheten måste upprätta tydliga
riktlinjer för detta och en kopia på nyckelkvittensen ska finnas i inneliggaren.
Egna medel
Förvaltningens riktlinjer följs och det finns skriftlig överenskommelse med
vårdtagare/god man hur pengarna ska hanteras och förvaras.
Hygien
Personal har tillgång till engångsskyddsförkläden och alcogel.
Enheten för personlig assistent har många medarbetare med skiftande utbildning och
arbetstider och alla arbetar hemma hos sin vårdtagare. Det är svårt att samla all personal
till gemensam planering för verksamhetsutveckling, utbildning och handledning.
Individuell handlingsplan görs av personlig assistent och vårdtagare tillsammans,
uppdateras vid behov. Dagliga anteckningar skrivs av personlig assistent. Större
förändringar/händelser rapporteras till enhetschef som då gör en journalanteckning.
Arbete med dokumentation enligt 21a-21d LSS måste komma igång, lagen gäller från 1
juli 2005. Enheten bör ha en genomgång med all personal om regler för dokumentation.
Under 2006 kommer staden att erbjuda utbildning i dokumentation enligt LSS.
Assistenterna har i allmänhet lång yrkeserfarenhet från vården, ”basutbildning” och
vårdbiträdesutbildning, undersköterskeutbildning eller liknande från gymnasium eller
högskola. Även referens till ”Lys, kompa, funka” programmen. Kontinuerlig utveckling
och utbildning erbjuds, utvecklingssamtalen ligger till grund för den planeringen.
Personal erbjuds också gå på föreläsningar om speciell sjukdom som just deras
vårdtagare har. Assistenterna får handledning vid komplicerade ärenden.
Samverkan med anhöriga, god man och andra organisationer sker utifrån vårdtagarens
behov. Samverkan med biståndshandläggarna sker oftast i samband med nytt ärende
och nyprövning av biståndet. Kontinuerlig bedömning och diskussion om eventuella
ändringar av omsorgsbehovet görs av personlig assistent i samråd med enhetschef.
Slutlig bedömning görs av biståndshandläggaren.
Vårdtagaren har kontakt med vårdcentral och distriktssköterska som också gör
hembesök. Vid behov utfärdar distriktssköterskan en ”delegation” till assistenten för att
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t ex dela ut medicin. Många sköter sin medicinering själva med eventuell hjälp av
personlig assistent. Kopia på aktuella delegeringar ska finnas hos enhetschefen.
Enheten har avtal med Carema som ansvarar för nattinsatser hos vårdtagare med behov
av natthjälp. Skriftlig broschyr om verksamheten finns men den behöver uppdateras.
Information om verksamheten finns också på stadsdelens hemsida.
Följande sätts upp på åtgärdsplan.
 Enhetsspecifik rutinpärm ska upprättas.
 Genomgång av regler för dokumentation och genomförande av dokumentation
 Kopia på aktuella delegeringar skall finnas hos enhetschefen.
 Nyanställd personal skall ha legitimation.
 Upprätta rutiner kring nyckelhantering, kopia på nyckelkvittensen ska finnas i
inneliggaren.
 Uppdatering av informationsbroschyr.

6. Uppföljningsprotokoll för gruppboende och daglig verksamhet för
funktionshindrade med bistånd enligt LSS
Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder
drivs av Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB
Verksamheten har en mycket god kvalitet utifrån begreppen valfrihet, kontinuitet, självbestämmande, integritet, trygghet, tillgänglighet, värdighet och normalisering samt rätt
till ett så aktivt liv som möjligt.
Den enskildes möjlighet till inflytande förstärks genom individuella planer och olika
sätt att kommunicera. Delaktighet, respekt och jämlika levnadsvillkor är värden som
återspeglas i verksamhetens åtagande. Alla boende har en egen kontaktperson som
ansvarar för den individuella planen samt uppföljning av denna. Årliga enkäter till de
boende med lättare utvecklingsstörning samt till anhöriga genomförs och resultaten är
goda. Ledningen består av en verksamhetschef och en vice verksamhetschef som finns
närvarande i verksamheten. Personalomsättning och sjukfrånvaro är låg vilket borgar
för kontinuitet för de boende.
Arbete med dokumentation enligt LSS har inte kommit igång, lagen gäller från 1 juli
2005. Enheten bör ha en genomgång av regler för dokumentation. Dokumentation ska
vara daterad, signerad och får inte skrivas med blyerts.
MAS har granskat rutiner för medicinhantering, delegering och samverkan med
primärvård. Verksamhetschefen uppger att kontakten med primärvården har blivit
bättre sedan tidigare uppföljning men det saknas en rutin gällande vid behovs
medicinering som behövs diskuteras med distriktssköterskan. För övrigt får de boende
den vård och omsorg som avtalet uppger.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt verksamhetsplanerare har under året gjort
uppföljningar på gruppbostäderna Herden, Kronoberg, Strandparken, Tegelpråmen
samt på de båda dagliga verksamheterna Bergsgården samt Västerbroplan.
Verksamhetsplanerare samt kvalitetsuppföljare har gjort uppföljning på enheten för
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personlig assistans. Kungsholmens stadsdelsnämnd har tillsynsansvaret enligt LSS av
den enskilda verksamheten INUTI. Enligt Stockholms stads ramavtal har
Kungsholmens stadsdelsnämnd även tillsynsansvaret för den dagliga verksamheten
Rehab.station samt Franstorps verkstäder. Likaså för Frösunda center, som driver
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS§9.6 för barn, ungdom samt vuxna.
Strandparken, Tegelpråmen, Kronoberg och Herdens gruppbostäder,
drivs som intraprenad
Enheten följer stadsdelens kvalitetssäkringsmodell med kvalitetsgarantier samt
uppföljning av dessa i tertialrapporten. Intraprenaden har en övergripande chef och
varje gruppboende har en gruppledare på plats. Verksamheten har en bra kvalité och
arbetar utifrån lagar, riktlinjer och begrepp som styr gruppboenden enligt LSS.
Personalen är kunnig och har ett engagemang i att göra tillvaron så bra som möjligt för
de boende. Personalen har hjälpts åt med att ta fram skriftliga åtaganden. Dessa följs
upp på APT och redovisas i tertialrapporterna till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Så
mycket som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering tillsammans med
anhöriga samt god man. Varje boende har sin individuella pärm med uppgifter som
förnyas vid behov tillsammans med kontaktperson.
Följande sätts upp på åtgärdsplan
 Rutinerna för dokumentation skall ses över
Västerbroplans dagliga verksamhet,
drivs i egen regi
För närvarande är 30 arbetstagare inskrivna i verksamheten som deltar i olika
arbetsgrupper och aktiviteter. Varje arbetstagare skall ha en utsedd stödperson. Enheten
har utformat kvalitetsgarantier med åtagande som skall följas upp minst tre gånger per
år. Bilder på arbetstagare, personal samt veckoschema med bilder är exempel på
pedagogiska hjälpmedel som ger trygghet. Några av arbetstagarna har sin egen pärm
med scheman, rutiner m.m. Planeringen är att samtliga arbetstagare med stora
omvårdnadsbehov framöver skall ha sin egen rutinpärm. I samband med anhörigmöten
och öppet hus erhålls synpunkter på verksamheten som sedan följs upp. Antalet
anställda varierar beroende på hur många arbetstagare som är inskrivna. Verksamheten
har platser för 36 arbetstagare. Under året har antalet arbetstagare minskat. Detta är en
följd av delvis nya behov av daglig verksamhet. En diskussion har påbörjats om hur
man kan utveckla den dagliga verksamheten framöver.
Följande sätts upp på åtgärdsplan
 Rutinerna för dokumentation skall ses över.
Bergsgårdens dagliga verksamhet,
drivs i egen regi
För närvarande deltar 45 arbetstagare i verksamheten. Man kan ta emot 50 arbetstagare.
Även på Bergsgårdens dagliga verksamhet har diskussion påbörjats hur man kan
tillmötesgå behoven hos nya grupper av sökande. Arbetstagarna är i åldern 20-74 år.
Arbetssättet är tydligt individinriktat. Arbetstagaren är delaktig i sin individuella plan
”Min konferens” och arbetsuppgifterna anpassas efter förmåga hos var och en. Den
individuella planen följs upp kontinuerligt. Klagomålshantering samt rutiner för
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uppföljning följer Stockholms stads riktlinjer. Varje arbetstagare har en kontaktperson,
som är handledare på arbetsenheten. Små enheter med egna lokaler och handledare ger
verksamheten en god kvalitet. Välutbildad personal, sju arbetsterapeuter, sju pedagoger
samt sju arbetsinstruktörer utgör bemanningen. Samtlig personal har nu tillgång till
group-Wise.
Följande sätts upp på åtgärdsplan
 Beskrivning av hur utföraren arbetar med kvalitetsutveckling.
 Överenskommelse mellan utförare och beställare om hur ansvar och uppgifter skall
fördelas.
 Rutiner för dokumentation samt handlingsplan skall ses över.
 Rutiner för utrymning vid brand samt annan fara.
Rehab. Station Stockholm, drivs av Praktikertjänst AB.
Inriktningen för verksamheten är korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS
för barn, ungdomar samt vuxna oavsett svårighetsgrad och funktionshinder.
Verksamheten har en mycket god kvalitet. Målet är att vara en träffpunkt för i första
hand funktionshindrade barn och ungdomar med möjlighet att träffas, utbyta
erfarenheter samt erhålla en ökad självständighet. Miljöombyte, aktiv fritid i likhet med
icke funktionshindrade barn och ungdomar samt möjlighet att träffa vuxna förebilder
med liknande problem ingår i verksamhetens mål förutom att även ge en kontinuerlig
avlastning för föräldrarna. Aktiviteterna på "korttids" består av kultur, idrott och
träning.
I samband med att barnet eller ungdomen skrivs in i verksamheten upprättas en
vårdplan. Närvarande är då förutom barnet eller ungdomen även föräldrar samt
personal. Inför varje korttidshelg skickar personalen hem ett personligt brev med
information om kommande aktiviteter där möjlighet finns för barnet eller ungdomen
samt anhöriga att komma med synpunkter. Efter varje helg görs därefter en utvärdering.
Hänsyn tas till varje barn och ungdoms önskemål för respekt och integritet via
delaktighet och uppsatta mål. En sammanställning av barnens och ungdomarnas
utvärdering görs som en årlig uppföljning tillsammans med föräldrar och personal.
Föräldramöte erbjuds två gånger per termin. Deltagarna i centrum är en viktig del i
personalens sätt att jobba och bemöta.
Ledningen består av en föreståndare samt en korttidsansvarig. Den senare är anställd
sedan februari månad 2005. Rutiner finns för kvalitetssäkring samt kvalitetsutveckling.
Barnen och ungdomarna vistas på "korttids" fredag-söndag. Som mest är det åtta
boende. Personalen består av tre personer från verksamheten, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster, undersköterskor samt sjuksköterska. Omsättningen på personal är låg
och detta borgar för en kontinuitet för de boende.
Frösunda Dalagatan
Verksamhetens inriktning är daglig verksamhet som riktar sig till personer i åldrarna
18-65 år som har drabbats av hjärnskada i vuxen ålder. Målet för verksamheten är att
den skall vara en arbetsinriktad sysselsättning, vara kompetenshöjande samt ge
möjlighet till friskvård för deltagarna. Aktiviteterna består av bl.a. målarkurs, vävnad,
datautbildning, snickeri, sömnad samt vara delaktig i den affär, som ingår i
verksamheten. I arbetsuppgifterna följs en process från start till färdig produkt för att ge
deltagarna en känsla av sammanhang. För närvarande finns nio personer inskrivna i
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verksamheten och fem personal. Arbetsenheterna är små och inger trygghet. Sex av
arbetstagarna kommer från Stockholms stadsdelsförvaltningar. För närvarande är ingen
av arbetstagarna remitterade från försäkringskassan.
Följande sätts upp på åtgärdsplan
 Rutinerna för dokumentation skall ses över
 Skriftliga rutiner att till länsstyrelsen göra anmälan om person som omfattas av LSS
skadas i samband med verksamhet enligt denna lag.
 Rutiner för utrymning vid brand samt regelbundna utrymningsövningar.
Franstorps Verkstäder, personalkooperativ
Verksamhetens inriktning är daglig verksamhet för vuxna personer med
utvecklingsstörning. Verksamheten har en mycket god kvalitet utifrån begreppen att
människan är produktiv, frisk, social samt solidarisk. Självbestämmande och
delaktighet uppmuntras på olika sätt. Verksamheten omfattar läderverkstad, snickeri,
tygverkstad, tidningsredaktion samt målargrupp. Arbetstagarna som är i åldern 20-67 år
är indelade i fem grupper med två handledare i varje grupp. Varje arbetstagare har en
kontaktperson bland personalen. Valfrihet präglar verksamheten inom ramen för dess
inriktning mot hantverk och media samt en medveten strävan efter normalisering och
att tillgodose arbetstagarnas behov av ett aktivt liv med arbetsglädje, personlig
utveckling samt sociala och kulturella behov.
Egna rutiner för kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning finns. Kontroll av hur
målsättningen förverkligas sker genom 2-3 planeringsdagar under året när också
riktlinjer för kommande arbete gås igenom. Individuella arbetsplaner upprättas för varje
arbetstagare tillsammans med denne och eventuellt dennes företrädare och följs upp och
revideras vid behov varje år. Anhörigträffar, personalmöten, handledning internkontroll
av arbetsmiljön, handlingsplaner för hot- och våldsituationer, övergrepp, klagomål,
utrymning och olycksfall ingår i kvalitetssystemet. Internkontrollen dokumenteras i
checklistor och i en arbetsmiljöplan.
Personalomsättningen har varit låg vilket medför en stabilitet för arbetstagarna. Under
det senaste året har dock tre nya personer anställts å grund av att en personal har friår,
en har gått i pension och en har slutat.
Stiftelsen INUTI. Daglig verksamhet för intellektuellt funktionshindrade.
INUTI är en annorlunda och kreativ arbetsplats som tycks passa för de intellektuellt
funktionshindrade. Arbetsuppgifterna är skiftande från praktiska, administrativa men
främst konstnärliga uppgifter. Personalen har hög kompetens som handledare och
ansvariga och de har ett stort engagemang i kooperativet. Den konstnärliga
produktionen är av hög kvalitet och har en starkt individuell prägel.
Verksamhetsformen social kooperation innebär mycket hög delaktighet av alla som
finns på arbetsplatsen.
Sedan september månad 2005 har verksamheten nya lokaler på Primusgatan 114. Dessa
lokaler har gjort att verksamheten fått större yta samt allt finns nu på ett plan. Både
skulpturavdelningen och textilverkstaden har fått bättre utrymme. Utsikten är fantastisk
över Riddarfjärden, Västerbron och Högalidskyrkan. Förutom lokalen på Primusgatan
finns även verksamhet på Ludvigsbergsgatan samt ett galleri på Svartmannagatan.
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Vid uppföljningarna på enheterna har framkommit att arbetet med dokumentationen
enligt LSS måste komma igång. Lagen gäller from i juli 2005. Socialtjänstförvaltningen
har påbörjat en utbildning för berörd personal. Denna utbildning kommer att fortsätta
under de första månaderna 2006. Enhetliga riktlinjer för dokumentation och
anmälningsplikt skall därefter utarbetas på förvaltningen.

7. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Under år 2005 har kvalitetsuppföljning gjorts av hälso- och sjukvården på äldreboenden
i Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I samtliga uppföljningar gällande hälso- och
sjukvård framgår det att kvaliteten på enheternas arbete är bra i praktiken, men ingen av
enheterna har under år 2005 uppnått till den standard för god kvalitet som krävs enligt
kvalitetsinstrumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar).
De förbättringsmöjligheter som finns kvar sedan 2004 består till stor del av att skriva
rutiner för det arbete som redan nu bedrivs. Det brister alltså fortfarande vad gäller
skriftliga rutiner. Sådana tydliga rutiner ska finnas så att en legitimerad personal ska
kunna komma in på en enhet och genom väl utarbetade noggranna rutiner klara av att
utföra ett arbete. För att få full poäng enligt QUSTA krävs det bl.a. att enheterna har
utarbetade skriftliga lokala rutiner utefter MAS riktlinjer.
Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt ca 84 % av de uppställda kraven
på god kvalitet vilket är en ökning med 9 % från år 2004. Enheterna varierar från ca 78
% till 93 %. Alla enheters omvårdnadsdokumentation har granskats men har inte
poängsatts enligt den mall som hör till QUSTA materialet. På de äldreboenden som inte
har enheter för personer med demenshandikapp har frågorna om demens utgått.
För att nå upp till standarden för godkänd kvalitet i QUSTA, krävs förbättringsarbete.
Varje äldreboende har fått återkoppling genom en rapport om uppföljningen och en
åtgärdsplan där de områden är angivna som måste förbättras. Förbättringsarbetet från
uppföljningen 2004 hade påbörjats på samtliga enheter men det framkom vid
uppföljningen 2005 att man inte fullt ut klarat av att åtgärda bristerna. Nedan följer en
redovisning av varje kvalitetsområde och genomsnittet av samtliga enheters poäng samt
en jämförelse med föregående år. Det finns enheter som har upprättat rutiner vilka
uppfyller kraven medan flera av enheterna måste vidare utveckla sina rutiner.
Stadshagsgårdens korttidsboende ingår inte i nedanstående poängsättning då enheten
kommer att avvecklas. Respektive enhets poäng redovisas även på separata bilagor 1 8. Därutöver har läkemedelsgenomgångar, apoteksgranskning av akut och buffert
läkemedelsförråd och hygienenkät genomförts.
Bakgrund
MAS ansvarar för att regelbundet följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens
särskilda boendeformer. Vid uppföljningen används kvalitetsinstrumentet QUSTA
framtaget av masar från tio stadsdelar/kommuner i Stockholm. Kvalitetsinstrumentet
QUSTA revideras regelbundet utifrån de erfarenheter masarna får när verksamheterna
granskas.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 30 (63)

Verksamhetsberättelse 2005, del 2

Bilaga 2

Syfte
Syftet med kvalitetsuppföljningen är att se till att
• vårdtagarna får en god och säker vård som håller hög kvalitet (SOSFS 2005:12)
• kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård efterlevs
• lokala rutiner har upprättats för att säkra vården i det särskilda boendet
QUSTA skall säkerställa en minimigräns för vad som är godkänd kvalitetsnivå. Om
verksamheten beskriver en kvalitet över denna nivå skall det lyftas fram i rapporten,
och om det finns brister anges dessa på en separat åtgärdsplan.
Metod
Kvalitetsinstrumentet bygger på att all hälso- och sjukvårdspersonal skall ha kunskap
om de riktlinjer som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården. Instrumentet
omfattar frågor som rör vissa utvalda delar i den kommunala hälso- och sjukvården.
Instrumentet består av två delar. Den ena delen innehåller frågor inom områden som
regleras enligt lagar och förordningar, den andra delen innehåller frågor som berör vård
och behandling.
Innan ett uppföljningsbesök görs, skickas kvalitetsinstrumentet till verksamhetschef,
sjuksköterska/or och paramedicinare för att svara på frågorna tillsammans med någon
omvårdnadspersonal. MAS besöker sedan äldreboendet och går igenom de besvarade
frågorna med berörda. Varje kapitel i instrumentet, förutom dokumentationen, har
poängsatts till 20 poäng, totalt 260 poäng. De enheter som inte har någon enhet för
demenshandikappade kan uppnå maximalt 240 poäng.
Det är viktigt att kvalitetsuppföljningar stimulerar verksamheterna till ständig
förbättring och vidareutveckling.

Redovisning av granskade äldreboenden, med bilagor 1 – 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alströmerhemmet 0-2 +6
Alströmerhemmet 3-5, Blåduvan och Näckrosen
Serafen
Solbacken
Marieberg och Linden
St Eriks äldreboende
Pilträdet
Fridhemmet
Stadshagsgårdens korttidsboende.

Kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal
På äldreboendena ska finnas riktlinjer för hur personalen kommer i kontakt med läkare
och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Riktlinjerna skall vara nedbrutna till lokala
rutiner för enheten och de skall vara kända av all berörd personal. Listor med
telefonnummer till aktuella läkare skall regelbundet uppdateras. Kopior på aktuella
avtal rörande läkarinsatserna skall finnas. Sjuksköterskor, paramedicinare och läkare
bör ha en skriftlig överenskommelse om hur samarbetet skall ske.
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Genomsnittet för enheterna ökade från 16 poäng 2004 till 18 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. En enhet hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Det saknas fortfarande
kunskap om landstingets avtal gällande hur läkarinsatser ska utföras på enheterna och
även skriftliga överenskommelser om hur samarbetet ska ske mellan läkare och hälsooch sjukvårdspersonal i kommun samt att det ska finnas en ansvarig person som ska se
till att telefonlistorna till läkarna är aktuella.
Läkemedelshantering
Masens riktlinjer om läkemedelshantering och de lokala rutinerna kring detta måste
vara kända av all berörd personal. En extern granskning av läkemedelshanteringen skall
göras årligen och eventuella brister skall åtgärdas inom tre månader. För hantering av
narkotika gäller särskilda regler. All hantering av läkemedel som iordningställande,
överlämnande mm skall dokumenteras. Det skall finnas bedömt och dokumenterat i
omvårdnadsjournalen om sjuksköterskan har tagit över ansvaret för
läkemedelshanteringen när den boende inte själv klarar av att hantera sina läkemedel.
Överlämnat läkemedel skall signeras på en signeringslista
Genomsnittet för enheterna ökade från 16 poäng 2004 till 18 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Tre enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Det brister när det
gäller att signera överlämnande av läkemedel och det saknades dokumentation i
omvårdnadsjournalen att läkemedelsansvaret övertagits av sjuksköterska. Det saknades
också förteckning på de läkemedel som förvaras utanför läkemedelsförrådet och som
enligt författning ska godkännas av MAS.
Delegering
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till reellt
kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, personlig och
tidsbegränsad. Den utbildning som ges i samband med delegeringen skall följas av en
skriftlig kunskapstest. Delegering får inte förekomma för att lösa
personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp, därför bör
sjuksköterskan inte ansvara för fler än tjugo delegeringar.
Genomsnittet för enheterna ökade från 16 poäng 2004 till 18 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Två enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Brister som
framkom var att det inte genomförs utbildning med skriftlig kunskapstest vid nya
delegeringar och vid förlängning av delegering, vilket alltid ska ske. Delegeringarna
följs inte upp under den tid som de gäller och på några enheter ansvarar sjuksköterskan
för fler än tjugo delegeringar.
Avvikelsehantering
Masens riktlinjer gällande avvikelsehantering skall vara tillgänglig och känd för all
berörd personal. På alla äldreboenden skall det finnas ett kvalitetssystem inom hälsooch sjukvården. Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för avvikelsehantering. Vid en
avvikelse eller en risk för avvikelse skall alltid en åtgärd vidtas och händelsen och
åtgärden skall återkopplas till personalen. När en avvikelse eller en risk för avvikelse
har inträffat skall en avvikelserapport skrivas. En kopia på rapporten skall skickas till
mas. Det är chefen på äldreboendet som har ansvar för att informera berörd personal om
deras skyldighet att rapportera avvikelser och att informera om vad lex Maria innebär.
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Genomsnittet för enheterna blev 18 poäng av maximalt 20 poäng, ingen ökning från
2004. Två enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Det brister i kunskap
om vem som ska dokumentera den upptäckta händelsen. Det fanns även oklarheter
gällande chefens ansvar och hur avvikelsehanteringen ska följas upp.
Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter, MTP, används på äldreboenden. Dessa skall användas på
rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Produkterna skall provas ut
individuellt av paramedicinare eller sjuksköterska, det skall dokumenteras i
omvårdnadsjournalen. Övrig personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna
används. Det skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna, kontroll skall
ske regelbundet av formellt tekniskt utbildad personal. En inventarielista bör finnas där
det bland annat skall anges hur ofta översyn och kontroll skall ske för att produkten
skall vara säker. Det skall finnas skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling
bör ske enligt fastställda rutiner.
Genomsnittet för enheterna blev 16 poäng av maximalt 20 poäng, ingen ökning från
2004. En enhet hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Brister som framkom var
att det fortfarande saknades skriftliga rutiner, inventarielistor och serviceavtal för MTP.
Hygien
Många av dem som bor på våra äldreboenden behöver hjälp med omvårdnad och
personlig hygien. Personalen arbetar tätt intill den boende. Det är mycket viktigt att det
finns möjlighet att tvätta händerna i nära anslutning till hjälpen med personlig hygien.
Det skall finnas tillgång till handsprit. Det skall också finnas tillgång till skyddskläder
och handskar. Personal som arbetar i köket med matlagning skall inte samtidigt arbeta
med de boende. Vid arbete i köket med mat/matlagning skall det finnas köksförkläden
som personalen skall använda. Det skall finnas lokala rutiner för att hantera riskavfall.
Sjuksköterskorna skall ha kännedom om att vårdrelaterade infektioner skall anmälas till
MAS. En enkätuppföljning av hygienen har också genomförts under 2005, se bilaga 10.
Genomsnittet för enheterna ökade från 14 poäng 2004 till 15 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. En enhet hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Nästan alla uppger att
de känner till kommunens hygienrutiner och rutinerna för MRSA och virusorsakade
diarrésjukdomar. Nästa samtliga enheter arbetar både i köket och inne hos de boende i
samband med morgonarbetet och frukosten. Därför är det mycket viktigt att personalen
har kunskap om hygienrutinerna och att arbetet sker på ett så hygieniskt sätt som
möjligt. Det finns brister hos personal när det gäller att använda skyddskläder vid
omvårdnadsarbetet. Vid granskningen framkom också att personalen inte alltid använde
köksförkläden vid mathantering. Det finns inte alltid tillgång till tvål och
pappershanddukar, avsett för personalen, inne hos de boende.
Palliativ vård – vård i livets slut
Det skall finnas skriftliga lokala rutiner för palliativ vård/vård i livets slut, läkemedel
skall kunna ges inom en viss tid och det skall finnas möjlighet att ha extra personal när
det behövs. Det skall finnas möjlighet för närstående att delta i vården. Det skall om
möjligt göras en individuell vårdplanering dit berörda inbjuds att vara med. Av
dokumentationen skall framgå att det är vård i livets slut. Sjuksköterskan skall där det
är möjligt använda sig av någon skattningsskala, eller på annat sätt försäkra sig om att
symtomen lindras. Den boendes etniska och religiösa tillhörighet skall beaktas.
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Genomsnittet för enheterna ökade från 16 poäng 2004 till 18 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Tre enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Det saknas lokala
rutiner för palliativ vård. Det finns brister i upprättandet av en individuell vårdplan vid
vård i livets slutskede och även rutiner för hur berörd personal eller närstående bjuds in
för att delta i vårdplaneringen.
Inkontinens
Många av dem som bor på äldreboenden har problem med inkontinens. Problemen
varierar, därför skall inkontinenshjälpmedel förskrivas individuellt. På varje
äldreboende skall det finnas sjuksköterska med utbildning för att förskriva
inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskan skall utreda problemen med inkontinens,
förskriva rätt hjälpmedel och samarbeta med personalen på enheten, allt för att kunna ge
den bästa hjälpen till den boende. Åtgärder skall vidtas för att förebygga inkontinens.
Allt skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
Genomsnittet för enheterna ökade från 9 poäng 2004 till 13 poäng 2005 av maximalt 20
poäng. Ingen av enheterna hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Området
inkontinens har även vid 2005 års uppföljning uppnått minst antal poäng i genomsnitt.
Ett område som måste lyftas fram och prioriteras i kvalitetsarbetet för samtliga enheter.
Inkontinensproblem skall utredas av personal med rätt kompetens. Det finns brister i
dokumentationen i omvårdnadsjournalen. Det finns också brister i hur åtgärder för att
förebygga inkontinens vidtas, hur behovet av toalettassistans tillgodoses, hur
inkontinenshjälpmedel utprovas. På ett par enheter saknas det sjuksköterska med
förskrivningsrätt.
Trycksår
Det finns flera orsaker till att trycksår uppkommer såsom lågt näringsintag, nedsatt
cirkulation i blodkärlen och oförmåga att ändra läge på kroppen bland annat. För att
förhindra att trycksår uppkommer skall sjuksköterskan göra en riskbedömning för att se
om det föreligger risk för trycksår. Riskbedömningen skall dokumenteras i
omvårdnadsjournalen, och utifrån vad den visar skall preventiva åtgärder vidtas.
Dokumentation om såret skall ske i en omvårdnadsplan eller i en sårjournal. När behov
uppstår skall det finnas möjlighet att inom ett dygn erbjuda tryckavlastande madrasser.
Ett trycksår kan ge smärta, därför är det värdefullt om sjuksköterskan gör ett smärtstatus
så att effektiv smärtlindring kan ges.
Genomsnittet för enheterna ökade från 15 poäng 2004 till 17 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Två enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Brister som
framkom var att det saknas skriftliga rutiner om trycksår. Det saknas rutin för hur
sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad inom området sårvård och även rutin för
smärtstatus när de boende uppvisar smärta.
Nutrition
Kosten som serveras på äldreboenden skall vara anpassad efter de näringsbehov som de
boende har. Nattfastan skall inte vara mer än 11 timmar. Individuellt anpassad kost
skall kunna erbjudas vid nutritionsproblem. Livsmedelsverket har skrivit riktlinjer för
planering av måltidssammansättning, vilka bör följas. Sjuksköterskan skall göra en
riskbedömning vid eventuella nutritionsproblem på grund av sjukdom, ät- och
sväljsvårigheter, problem med tänderna o s v. BMI-värdet (Body Mass Index ) bör
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mätas vid inflyttningen och följas regelbundet. Alla problem med nutritionen skall
dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Läkare skall ordinera näringspreparat som ges
vid sjukdom orsakad av nutritionsproblem.
Genomsnittet för enheterna ökade från 14 poäng 2004 till 16 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Två enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Brister som
framkom var att det saknas skriftliga lokala rutiner vid nutritionsproblem och att det
inte alltid görs någon riskbedömning vid ev. nutritionsproblem. Det brister också i hur
BMI mäts och kunskap om att läkare skall ordinera näringspreparat i vissa fall.
Fall och fallskador
Det förekommer att de boende faller, oftast leder det inte till någon skada. Enheten skall
ha skriftliga rutiner för arbetet med att förebygga fall och fallskador. En riskbedömning
bör göras vid inflyttningen. Sjuksköterskor och paramedicinare skall vara involverade i
det förebyggande arbetet och övrig personal skall få regelbunden utbildning i
fallförebyggande åtgärder. När en boende med demenshandikapp faller skall
sjuksköterskan ta kontakt med läkare. Fallen skall analyseras och analyser,
riskbedömning och åtgärder skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Det bör finnas
skriftliga rutiner för vilka åtgärder som vidtas när en boende faller ofta.
Genomsnittet för enheterna ökade från 15 poäng 2004 till 16 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Två enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. Det saknas lokala
skriftliga rutiner för att förebygga fall och fallskador och även rutiner för en individuell
riskbedömning av fallrisk i samband med inflyttning. Det finns brister när det gäller
rutin att sjuksköterska ska kontakta läkare när boende med demenshandikapp faller. Det
saknas även regelbunden utbildning och handledning i fallförebyggande åtgärder samt
skriftliga rutiner för åtgärder när vårdtagare faller ofta.
Demens
På gruppboende för personer med demenshandikapp skall det alltid finnas personal,
både dag och natt. Enheterna bör inte ha fler än nio boende. Personalen som arbetar på
enheten skall ha utbildning inom demensområdet och det skall finnas tillgång till extern
handledning och kontinuerlig fortbildning. Det är viktigt att personalen behärskar det
svenska språket. Det skall finnas rutiner för hur individuella demenslarm ordineras och
kunskap om vad som skall rapporteras till mas. Det skall finnas möjlighet att passera ut
genom ytterdörren, men man får försvåra för de boende att ta sig ut. En
demensutredning bör vara gjord när en boende flyttar in på ett gruppboende .
Genomsnittet för enheterna ökade från 9 poäng 2004 till 15 poäng 2005 av maximalt 20
poäng. Ingen av de enheter som har demensboende hade upprättat rutiner som uppfyllde
kraven. Några enheter har inte vårdpersonal stationerade på gruppboendet under natten
utan ambulerande personal. En enhet har fler än nio boende. Det finns brister i
handledning för personal inom demensvården och det saknas även rutin för hur personal
regelbundet ska ges handledning och utbildning. Det saknas skriftliga rutiner för hur
demenslarm skall ordineras och det finns brister i språkkunskaperna hos personal och
alla har inte sjuksköterska med vidareutbildning inom demens/ geriatrik/ öppen hälsooch sjukvård.
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Rehabilitering
Om behov finns skall en rehabjournal upprättas vid inflyttning. Vid vårdplaneringar bör
sjukgymnast och arbetsterapeut delta. Boende som har behov av arbetsterapeutisk
träning eller sjukgymnastik skall erbjudas detta. Det kan ske individuellt eller i grupp.
Hjälpmedel skall utprovas individuellt av paramedicinsk personal, användningen av
hjälpmedel skall följas upp. Vid behov skall ADL-status utföras.
Genomsnittet för enheterna ökade från 17 poäng 2004 till 19 poäng 2005 av maximalt
20 poäng. Sex enheter hade upprättat rutiner som uppfyllde kraven. De boende har inte
alltid tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeutinsatser individuellt eller i grupp. Det
brister även ibland i att sjukgymnast och arbetsterapeut inte medverkar vid
vårdplaneringar.
Dokumentation
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen är lagstadgad. För att fånga den äldres behov
dokumenteras viktig information i omvårdnadsdokumentationen. På samtliga enheter
sker dokumentation enligt VIPS i omvårdnadsjournal och ska förvaras inlåsta i
brandsäkert skåp.
Dokumentationen har granskats på alla enheter men har inte poängsatts under 2004
enligt QUSTAs mall. Enheterna har påbörjat ett stort arbete med att rätta upp sina
journaler och de har kommit olika långt i sitt arbete. Att granska omvårdnadsjournaler
innebär ett mått av subjektivitet. Det är därför inte meningsfullt att jämföra poäng
mellan olika enheter. Poängen kan ge råd för enhetens sjuksköterskor i sitt
kvalitetsarbete. Förbättringsarbete har påbörjats och enheterna har kommit olika långt i
sitt arbete.
Genomsnittspoäng per fråga 2004
Avvikelsehantering
Rehabilitering
Medicintekniska produkter
Kontakt med läkare + HSL-personal
Läkemedelshantering
Delegering
Palliativ vård/vård i livets slut
Trycksår
Fall och fallskador
Hygien
Nutrition
Demens
Inkontinens

Genomsnittspoäng per fråga 2005
18
17
16
16
16
16
16
15
15
14
14
9
9

Rehabilitering
Avvikelsehantering
Kontakt med läkare + HSL-personal
Läkemedelshantering
Delegering
Palliativ vård/vård i livets slut
Trycksår
Medicintekniska produkter
Fall och fallskador
Nutrition
Hygien
Demens
Inkontinens

19
18
18
18
18
18
17
16
16
16
15
15
13

Övriga kvalitetsuppföljningar
Läkemedelsgenomgångar
Under 2005 har Serafen och Mariebergs äldreboende arbetat med
läkemedelsgenomgångar i samverkan med apotek och primärvård. Båda är avlutade och
rapporterna kommer att redovisas under början av 2006. Genom
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läkemedelsgenomgångar ska vårdtagaren få en bättre läkemedelsförbrukning och
personalen ska få utbildning.
Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har under 2005 varit på samtliga äldreboende och granskat akut och buffert
läkemedelsförråden. Akut och buffert förråden är ett litet förråd med läkemedel där
landstinget står för kostnaden och som enbarts ska användas vid akuta situationer.
Läkemedelshanteringen ska enligt socialstyrelsens författning SOSFS 2000:1och
2001:17 genomgå en extern granskning minst en gång om året. Stadsdelen har tecknat
ett avtal med apoteket gällande granskningen. Granskande leg. receptarie går igenom
förråden, rutiner mm och hon följer även upp föregåendes års granskning samt ger
förslag till förbättringar. Protokollen delges MAS och resp. enhet. Brister som
förekommer är bland annat; kontrollräkning av narkotika, ej ifyllda signeringslistor för
överlämnande av läkemedel, dålig kontroll av kylskåpstemperatur mm.
Kvalitetsrapport om basala hygienrutiner
MAS genomförde under våren 2005 en studie där syftet var att utreda vilken kunskap
som vårdpersonalen inom äldreboenden och hemtjänst i egen regi hade om basala
hygienrutiner samt att se om arbetsgivaren levde upp till sitt ansvar när det gällde
tillgång till information och hjälpmedel. Informationen samlades in genom en
enkätundersökning.
Studien visade att 87 % av vårdpersonalen hade kunskap om begreppet basala
hygienrutiner och att de skulle gälla vid all personlig hygien. Däremot var
kunskapsnivån lägre och bara 33 % hade svarat helt rätt när det gällde att definiera vilka
fyra faktorer som ingick i termen basala hygienrutiner dvs. handtvätt, handdesinfektion,
skyddsförkläden och arbetskläder. 85 % av vårdpersonalen uppger att det var lätt att få
tillgång till desinfektionsmedel och att nästan alla använde handskar (82 %) vid
personlig hygien. 25 % av vårdpersonalen uppger att de alltid använder skyddsförkläde
i samband med personlig hygien och 65 % ibland. Dessa siffror påvisade att personalen
behövde mer information angående betydelsen om varför man ska använda
skyddsförkläde, men det är även en arbetsledarfråga att försöka identifiera varför dessa
direktiv inte följs lika bra som handskar. Tillgång till arbetskläder är viktigt för
vårdpersonalen bl.a. för att inte sprida smitta mellan arbetet och hemmet. 82 % av
vårdpersonalen svarar att arbetsgivaren håller med arbetskläder medan 14 % av de
tillfrågade säger sig sakna arbetskläder.
Slutsatsen är att trots att det finns mycket kunskap bland vårdpersonalen om hur man
håller en god hygien levande saknas en mer reell och verklighetsanpassad kunskap och
att det behövs mer utbildning angående basal hygien för att kunskapen på allvar ska
omsättas i verkligheten.
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Bilaga 1.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Alströmerhemmets Äldreboende 0-2+ 6, februari 2005.
Sammanfattning
De lokala rutinerna gällande hälso- och sjukvårdsarbetet ska följa MAS riktlinjer. De
har sedan föregående uppföljning i januari 2004 gjorts en del översyn av rutiner och
enheten har ökat sin procent från 77 till 83. Det finns fortfarande inom några områden
rutiner som måste ses över eller aktualiseras för att uppnå standard för de riktmärken
som utgör godkänd kvalitet. Inkontinens området har förbättrats mycket medan andra
områden fallit tillbaka. Förbättringsåtgärderna anges även på en separat åtgärdsplan.
Det fortsatta kvalitetsarbete handlar om att arbeta efter och följa de lokala rutiner som
verksamheten skapat. Detta kommer bl.a. att kunna belysas vid granskningen av
omvårdnadsdokumentationen. Finns det dokumentation på t.ex. BMI, inkontinens,
nutritionsproblem mm.
Alströmerhemmet 0-2+6
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Figur 1. Antal poäng som erhållits inom respektive område.

Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
 Det ska finnas en avsedd person som ansvarar för att telefonlistor till läkare är
aktuella.
2. Läkemedelshantering
 Uppfyller kraven
3. Delegering
 Kunskapskontroll ska alltid utföras även vid förlängning, inte bara ibland.
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4. Avvikelse
 Det går inte att gardera sig med att kryssa i samtliga svar. Det är viktigt att känna till
grunden. Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att informera berörd
personal om deras skyldigheter.
 Det är den person som upptäcker händelsen som ska börja dokumentera
händelseförloppet på avvikelseblanketten.
 Det är chefen som ansvar för att berörd personal känner till vad Lex Maria innebär.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
 Det måste finnas en rutin på uppföljning av utlämnande av MTP och hur de
används.
6. Hygien
 Skyddskläder vid orent arbete måste alltid användas inte bara ibland.
 Det bör finnas tvål mm avsedd för personalen för att utföra handhygien hemma hos
vårdtagaren.
 Vårdpersonalen måste alltid i samband med omvårdnad använda handsprit inte bara
ibland
 Enheten måste försöka organisera arbetet så att inte omvårdnadsarbete och
mathantering sammanfaller.
 Köksförkläden måste användas vid iordningställande av mat/matlagning.
7. Vård i livets slut
 Närstående, patient och berörd personal ska alltid erbjudas tillfälle att delta i
vårdplanering vid vård i livet slut.
8. Inkontinens
 Rutin gällande kvarliggande kateter måste upprättas.
9. Trycksår
 Sjuksköterska bör göra smärtstatus om vårdtagare uppvisar smärta vid trycksår.
10. Nutrition
 Rutiner bör upprättas så att nattfastan inte överstiga 11 timmar.
 Näringspreparat ska alltid ordineras av dietist eller läkare vid nutritionsproblem.
11. Fall och fallskador
 Det bör finnas skriftliga rutiner för individuell riskbedömning i anslutning till
inflyttning.
 Personalen bör regelbundet utbildas och handledas i fallförebyggande arbete.
 Sjuksköterska ska alltid rapportera till läkare då fall inträffat när vårdtagare med
nedsatt förmåga fallit.
 Skriftliga rutiner ska finnas för hur man hanterar vårdtagare som faller ofta.
12. Demens
 Det bör finnas omvårdnadspersonal på plats på gruppboendet under hela natten.
 Den personal som arbetar med dementa bör årligen få kompetensutveckling inom
området.
 Personalen bör få handledning inom demensvård.
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13. Rehabilitering
 Individuell rehabplan måste alltid upprättas när behov föreligger.
 Uppföljning av utlämnande av hjälpmedel måste alltid ske.
14. Dokumentation
 Det finns fortfarande att arbeta med att förbättra dokumentationen. Den röda tråden
mellan status och vårdplan saknas. Det är viktigt att vårdplan och status följer
varandra.

Bilaga 2.
MAS kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården
på Alströmerhemmets Äldreboende 3 - 5 + Näckrosen och Blåduvan, februari
2005.
Sammanfattning
De lokala rutinerna gällande hälso- och sjukvårdsarbetet ska följa MAS riktlinjer. De
har sedan föregående uppföljning i januari 2004 genomfört en ordentlig översyn och
förbättrat rutinerna mycket. Enheten har ökat i procent från 73 till 93. Fortfarande finns
inom några områden rutiner som måste ses över eller aktualiseras för att uppnå standard
för de riktmärken som utgör godkänd kvalitet. Förbättringsåtgärderna anges även på en
separat åtgärdsplan. Det fortsatta kvalitetsarbete handlar om att arbeta efter och följa de
lokala rutiner som verksamheten skapat. Detta kommer bl.a. att kunna belysas vid
granskningen av omvårdnadsdokumentationen. Finns det dokumentation på t.ex. BMI,
inkontinens, nutritionsproblem mm. Några av sjuksköterskorna uttrycker att de blivit
färre p.g.a. att en sjuksköterska till 50% är biträdande chef och därmed bortkopplad från
sjuksköterskearbete. Den tiden ersätts inte alltid. Det är mycket viktigt att samtliga
sjuksköterskor är med vid ifyllandet av QUSTA materialet så att alla känner igen sig i
frågorna.
Alströmerhemmet 3-5 +6
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Figur 2. Antal poäng som erhållits inom respektive område
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Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
 Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven.
2. Läkemedelshantering
 Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven.
3. Delegering
 Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven.
4. Avvikelse
 Det går inte att gardera sig med att kryssa i samtliga svar. Det är viktigt att känna till
grunden. Det är den person som upptäcker händelsen som ska börja dokumentera
händelseförloppet på avvikelseblanketten.
 Det är både ssk/sjg och at och chef som ansvar för att återkoppling sker till berörd
personal när en avvikelse inträffat.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
 Genast upprätta en inventarielista på MTP.
6. Hygien
 Det bör finnas tvål mm avsedd för personalen för att utföra handhygien hemma hos
vårdtagaren.
7. Vård i livets slut
 Uppfyller kraven.
8. Inkontinens
 Alla boende med symtom på inkontinens bör få en utredning.
 Det ska finnas en omvårdnadsplan på de boende som har inkontinensproblem.
 Inkontinenshjälpmedel ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
9. Trycksår
 Uppfyller kraven.
10. Nutrition
 Uppfyller kraven.
11. Fall och fallskador
 Uppfyller kraven.
12. Demens
 Det bör inte bo fler än nio vårdtagare på en demensenhet.
 Personalen bör få handledning inom demensvård.
13. Rehabilitering
 Uppfyller kraven.
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14. Dokumentation
 Samtliga ssk måste fortlöpande arbeta med att förbättra dokumentationen men
särskilt plan 3 och 5. Plan 5 måste innan sista maj ha upprättat en godtagbar kvalité.

Bilaga 3.
MAS kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården
på Serafens Äldreboende, mars 2005.
Sammanfattning
Serafens lokala rutinerna gällande hälso- och sjukvårdsarbetet ska följa MAS riktlinjer.
Det har sedan föregående uppföljning i september 2003 arbetats med upprättande av
rutiner. Serafen har erhållit en ökning i procent från 68 till 79. Rutinpärmen ska enbart
innehålla rutiner som berör hälso- och sjukvård och inte t.ex. arbetsmiljö. Det finns
ännu områden där rutiner saknas och som måste ses över eller aktualiseras för att uppnå
standard för de riktmärken som utgör godkänd kvalitet
Inkontinens är ett av områdena som har kvalitetsförbättrats mycket medan några andra
områden står kvar på samma punkt som vid föregående uppföljning som t.ex. hygien
och palliativ vård. Förbättringsåtgärderna anges på en separat åtgärdsplan. Det fortsatta
kvalitetsarbetet handlar nu mycket om att arbeta efter och följa de lokala rutiner som
verksamheten skapat. Att rutinerna följs kommer bl.a. att kunna belysas vid
granskningen av omvårdnadsdokumentationen. Idag finns det dokumentation på t.ex.
BMI, inkontinens mm.
Sjuksköterskorna på planen, speciellt plan 2 har börjat använda Biolight ljusbehandling
för att läka sår och med mycket god effekt, en kvalitetshöjning. Biolight ljusbehandling
har godkänts som en medicin tekniskprodukt.
Granskningsmallen CAT-CH-ING har inte används och därmed har inte journalerna
poängsatts. Men vid den granskning som genomfördes noteras att
omvårdnadsdokumentationen förbättrats mycket sedan föregående granskning.
Fortlöpande arbeta med att bättra på dokumentationen ger kvalité.
Omvårdnadsprocessens olika steg har utvecklats sedan tidigare granskning.
Helhetsintrycket av dokumentationen är av god kvalitet men vid somliga tillfällen
saknas den röda tråden och en struktur mellan status och vårdplan.
I en komplettering till avtalet är det uppgivet att sjuksköterskan ansvarar för hälso- och
sjukvårdsuppgifter, delegeringar och övriga frågor av hälso- och sjukvårdskaraktär
inom sitt ansvarsområde. Detta innebär att sjuksköterskorna inte ska ha någon
arbetsledande funktion utan ska utföra uppgifter som hör till hälso- och sjukvård samt
handleda omvårdnadspersonal i dessa frågor. Det har blivit så att sjuksköterskorna tagit
på sig eller fått sig tilldelat uppgifter som inte är hälso- och sjukvårdsuppgifter som tex.
arbetsledning främst helger, visa lägenheter mm. Det är viktigt att sjuksköterskorna
utför rätt saker och enbart koncentrerar sig på hälso- och sjukvårdsuppgifterna eftersom
sjukskötersketätheten är beräknad efter detta. Klara och tydliga rutiner bör finnas vad
som är enhetschefens och vad som är sjuksköterskans uppgifter. Arbetsterapeut och
sjukgymnasterna uppger att de saknar en gemensam ledning. De är idag uppdelade på
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olika chefer i huset, men måste alltid samverka i alla frågor och rutiner vilket kan bli
svårt om budskapen inte alltid är samma.
Serafen plan 0-5
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Figur 3. Antal poäng som erhållits inom respektive område.

Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
 Enheterna ska känna till landstingets avtal för läkarinsatser.
2. Läkemedelshantering
 Alltid signera överlämnat läkemedel på signeringslistan efter intagen dos, räcker
inte med oftast. Viktig fråga att informera och arbeta med.
3. Delegering
 Delegeringspärmarna måste rensas så att det tydligt går att se vilka som har
delgering.
 Kunskapskontroll ska alltid utföras även vid förlängning, inte bara ibland.
 Delegeringar ska alltid följa upp under den tid de gäller, inte bara ibland
 Sjuksköterskan bör inte ansvara för fler än tjugo delegeringar bland annat för att
kunna uppfylla fråga 5 och 6.
4. Avvikelse
 Det är alltid den person som upptäcker händelsen som ska börja dokumentera
händelseförloppet på avvikelseblanketten.
 Återkoppling av vidtagna åtgärder ska alltid ske.
Plan 2 arbetar så idag med återkoppling av avvikelserapporter till all berörd personal på
apt och vid omvårdnadsplanering.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
 Serviceavtal för all MTP ska finnas.
 Kontroll av MTP ska ske årligen
 Årlig service måste utföras av teknisk kunnig personal.
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Rutin för hur analys avseende tillbud och olyckor måste finnas.
Redovisning av inventarielista och serviceprotokoll på all MTP under 2004.

6. Hygien
 Skyddskläder vid orent arbete ska alltid användas, inte bara ibland.
 Det bör finnas tvål mm avsedd för personalen för att utföra handhygien hemma hos
vårdtagaren.
 Vårdpersonalen måste alltid i samband med omvårdnad använda handsprit inte bara
ibland.
 Enheten måste försöka organisera arbetet så att inte omvårdnadsarbete och
mathantering sammanfaller.
 Rutiner för riskavfall måste upprättas.
7. Vård i livets slut
 Rutiner för vård i livets slut måste upprättas.
 Individuell vårdplanering vid vård i livets slut ska alltid genomföras och
dokumenteras i en omvårdnadsplan. Inte bara vid behov.
 Närstående, patient och berörd personal ska alltid erbjudas tillfälle att delat i
vårdplanering vid vård i livet slut. Ej enbart vid behov.
8. Inkontinens
 Alla som har en inkontinens bör vara utredd.
 Vid inkontinens ska omvårdnadsplan finnas
9. Trycksår
 Riskbedömning av trycksår ska alltid dokumenteras i omvårdnadsjournalen, inte
bara oftast.
 Ssk bör alltid göra ett smärtstatus om vårdtagare uppvisar smärta vid trycksår.
10. Nutrition
 Rutiner bör upprättas så att nattfastan inte överstiga 11 timmar.
 Riskbedömning vid ev. nutritionsproblem måste alltid göras.
 Näringspreparat ska alltid ordineras av dietist eller läkare vid nutritionsproblem.
BMI har införts på samtliga plan och följs kontinuerligt.
11. Fall och fallskador
 Ssk ska alltid rapportera till läkare då fall inträffat när vårdtagare med nedsatt
förmåga fallit.
12. Demens
 Personal som arbetar med dementa boende måste behärska svenska språket.
 Rutiner för hur individuella demenslarm ordineras ska finnas.
Boendeenheterna består av tre grupper med totalt ca 27 alternativt 33 boende. Under
natten finns det en personal för samtliga grupperna vilket betyder att några grupper
alltid är obemannad.
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13. Rehabilitering
 Uppfyller kraven
14. Dokumentation
 Den röda tråden mellan status och vårdplan saknas. Det är viktigt att vårdplan och
status följer varandra. En ny genomgång bör ske med dataprogrammets kundstöd
för att få klarhet i hur man i programmet använder sig av omvårdnadsplanerna, så
att de dokumenteras på ett enkelt och sökbart sätt.

Bilaga 4.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Solbackens Äldreboende, mars 2005.
Sammanfattning
Solbackens lokala rutiner gällande hälso- och sjukvård ska följa MAS riktlinjer.
Sjuksköterskorna har sedan föregående uppföljning i mars 2004 arbetat med att upprätta
rutiner och en rutinpärm har färdigställts. Solbacken har erhållit en ökning i procent
från 71 till 80. Det finns dock områden där det fortfarande saknas rutiner som måste ses
över eller aktualiseras för att uppnå standard för de riktmärken som utgör godkänd
kvalitet. MAS anger de brister som måste åtgärdas på en separat åtgärdsplan. Det
fortsatta kvalitetsarbetet handlar nu mycket om att arbeta efter och följa de lokala
rutiner som verksamheten skapat. Att rutinerna följs kommer bl.a. att kunna belysas vid
granskningen av omvårdnadsdokumentationen.
Granskningsmallen CAT-CH-ING har inte används vid denna uppföljningen och
därmed har inte journalerna poängsatts. Men vid den granskning som genomfördes
noteras att omvårdnadsdokumentationen förbättrats sedan föregående granskning. Att
fortlöpande arbeta med att bättra på dokumentationen ger kvalité. Helhetsintrycket av
dokumentationen är av bra kvalité. Status är inte alltid uppdaterat vid förändring och det
finns mycket få omvårdnadsplaner. Där det finns omvårdnadsplaner saknas oftast den
röda tråden mellan status och omvårdnadsplanen. Ett arbete som påbörjats är att
dokumentera in BMI, inkontinenshjälpmedel och fallriskbedömning.
Solbacken
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Figur 4. Antal poäng som erhållits inom respektive område.
Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
 Enheterna ska känna till landstingets avtal för läkarinsatser.
2. Läkemedelshantering
 Skrivna rutiner uppfyller kraven, men däremot bör alla olika signeringslistor
sorteras in i en pärm så att det inte sitter synligt för allmänheten.
3. Delegering
 Delegeringspärmarna måste rensas så att det tydligt framgår vilka som har giltiga
delegeringar.
4. Avvikelse
 Uppfyller kraven
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
 Uppfyller kraven
Redovisning av inventarielista och serviceprotokoll på all MTP under 2004 åtgärdats
6. Hygien
 Skyddskläder vid orent arbete ska alltid användas, inte bara ibland.
 Det bör finnas tvål mm avsedd för personalen för att utföra handhygien hemma hos
vårdtagaren.
 Vårdpersonalen måste alltid i samband med omvårdnad använda handsprit inte bara
ibland.
 Enheten måste försöka organisera arbetet så att inte omvårdnadsarbete och
mathantering sammanfaller.
 Rutiner för riskavfall måste upprättas.
7. Vård i livets slutskede
 Någon form av skattningsskala som visar att besvärande symtom lindras bör
användas och bedömningen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
8. Inkontinens
 Rutiner för att tillgodose behovet av toalettassistans i omvårdnaden, måste
upprättas
 Skriftlig rutin hur kvarliggande urinkateter hanteras, måste upprättas.
 Alla som har en inkontinens bör vara utredd.
 Vid inkontinens ska det finnas en omvårdnadsplan.
 Inkontinenshjälpmedel ska förskrivas individuellt av förskrivande ssk.
 Åtgärder för att förebygga inkontinens vidtas.
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9. Trycksår
 Ssk bör alltid göra ett smärtstatus om vårdtagare uppvisar smärta vid trycksår.
10. Nutrition
 Rutiner vid nutritionsproblem måste upprättas
 Rutiner bör upprättas så att nattfastan inte överstiga 11 timmar.
 Där maten lagas vid boendet bör kontroll finnas att livsmedelsriktlinjer följs.
 Ät och sväljsvårigheter ska utredas.
 Näringspreparat ska alltid ordineras av dietist eller läkare vid nutritionsproblem.
11. Fall och fallskador
x Skriftliga rutiner för individuell riskbedömning i anslutning till
x inflyttning måste upprättas.
x Omvårdnadspersonalen ska regelbunden utbildning/handledning om
fallförebyggande åtgärder.
x Ssk ska alltid rapportera till läkare då fall inträffat när vårdtagare med nedsatt
förmåga fallit.
x Skriftliga rutiner för åtgärder när vårdtagare faller ofta måste upprättas.
12. Demens
Boendeenheterna består av flera våningsplan med två grupper per plan. Mellan
grupperna är det en halvtrappa. Under natten finns det en personal för två grupper vilket
betyder att någon av gruppen alltid är obemannad.
x Personal bör få kompetensutveckling minst en gång om året inom demens.
x Omvårdnadsansvarig sjuksköterska bör ha utbildning inom något av områdena
demens/geriatrik/öppen hälso- och sjukvård.
x Personal som arbetar med dementa boende måste behärska svenska språket.
x Personalen bör få handledning inom demensvård.
x Rutiner för hur individuella demenslarm ordineras ska finnas.
x Alla vårdtagare bör vara demensutredda vid demensboendet.
13. Rehabilitering
x Uppfyller kraven
14. Dokumentation
x Dokumentationen rörande status har förbättrats sedan tidigare uppföljning men det
brister fortfarande i att status inte alltid uppdateras vid förändringar och det saknas
omvårdnadsplaner. Omvårdnadsplaner måste där ett problem finns upprättas.

Bilaga 5.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Marieberg och Lindens äldreboende, april 2005.
Sammanfattning
Marieberg och Lindens lokala rutiner gällande hälso- och sjukvårdsarbetet ska följa
MAS riktlinjer. Ssk har sedan föregående uppföljning i april 2004 arbetat
utomordentligt och mycket bra med att upprätta rutiner. En rutinpärm har färdigställts.
Marieberg och Linden har erhållit en ökning i procent från 70 till 87.
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Läkemedelshantering, avvikelsehantering, MTP, vård i livets slutskede, trycksår och
nutrition är några av de områden som kvalitetsförbättrats men det finns dock ännu
områden kvar där rutiner saknas och som måste ses över eller aktualiseras för att uppnå
standard för de riktmärken som utgör godkänd kvalitet.
Förbättringsåtgärderna anges på en separat åtgärdsplan. Det fortsatta kvalitetsarbetet
handlar nu mycket om att arbeta efter och följa de lokala rutiner som verksamheten
skapat. Att rutinerna följs kommer bl.a. att kunna belysas vid granskningen av
omvårdnadsdokumentationen.
Granskningsmallen CAT-CH-ING har inte används och därmed har inte journalerna
poängsatts. Men vid den granskning som genomfördes noteras att
omvårdnadsdokumentationen förbättrats sedan föregående granskning. Att fortlöpande
arbeta med att bättra på dokumentationen ger kvalité. Helhetsintrycket av
dokumentationen är av god kvalitet men vid somliga tillfällen saknas den röda tråden.
Status är inte alltid uppdaterat vid förändring och följer inte omvårdnadsplanen. Ett
arbete som påbörjats är att dokumentera in BMI, inkontinenshjälpmedel och
fallriskbedömning.
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Figur 5. Antal poäng som erhållits inom respektive område.
Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
x Enheterna ska känna till landstingets avtal för läkarinsatser.
2. Läkemedelshantering
x Det ska finnas en förteckning på de läkemedel som på grund av tillgänglighet
förvaras utanför läkemedelsförrådet.
3. Delegering
x Se över delegeringarna.
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4. Avvikelse
x Uppfyller kraven
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
x Serviceavtal på MTP för grupp 1 ska finnas.
Redovisning av inventarielista och serviceprotokoll på all MTP under 2004 åtgärdat.
6. Hygien
x Skyddskläder vid orent arbete ska alltid användas, inte bara ibland.
x Det bör finnas tvål mm avsedd för personalen för att utföra handhygien hemma hos
vårdtagaren.
x Enheten måste försöka organisera arbetet så att inte omvårdnadsarbete och
mathantering sammanfaller.
x Kökskläder ska användas vid iordningställande av mat.
7. Vård i livets slut
x Uppfyller kraven
8. Inkontinens
x Det ska finnas ssk med förskrivningsrätt.
x Alla som har en inkontinens bör vara utredd.
x Vid inkontinens ska det finnas en omvårdnadsplan.
x Inkontinenshjälpmedel ska förskrivas individuellt av förskrivande ssk.
9. Trycksår
x Uppfyller kraven
10. Nutrition
x Där maten lagas vid boendet bör kontroll finnas att livsmedelsriktlinjer följs.
11. Fall och fallskador
x Ssk ska alltid rapportera till läkare då fall inträffat när vårdtagare med nedsatt
förmåga fallit.
x Både ssk och paramedicinare ska analysera tillbud och fallskador på individnivå.
12. Demens
x Personal bör få kompetensutveckling minst en gång om året inom demens
x Omvårdnadsansvarig sjuksköterska bör ha utbildning inom något av områdena
demens/geriatrik/öppen hälso- och sjukvård.
x Personalen bör få handledning inom demensvård.
13. Rehabilitering
x Uppfyller kraven
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14. Dokumentation
x Det ska finnas tillräckligt med arkivskåp så att samtliga journalhandlingar kan
arkiveras på ett säkert sätt.
x Dokumentationen rörande status har förbättrats sedan tidigare uppföljning men det
brister fortfarande i att status inte alltid uppdateras vid förändringar och följer
omvårdnadsplanen. Omvårdnadsplaner ska alltid där ett problem finns upprättas.

Bilaga 6.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
St Eriks Äldreboende, augusti 2005.
Sammanfattning
Medihem tog över verksamheten i februari månad 2005 från Riksbyggen. Vid
föregående uppföljning var procenten 84 och vid denna uppföljning blev det något
lägre, 78. Det finns en betydelse i att personalen fortsätter att arbeta efter de lokala
rutiner som redan är framtagna. Risken finns annars att kvalitetsarbetet tappar fart i
avvaktan på att den nya entreprenören arbetar fram sina egna lokala rutiner. MAS
kommer att framledes bevaka att detta sker vid överförande av verksamhet.
De skriftliga lokala hälso- och sjukvårdsrutinerna bör samlas i en pärm, lättillgänglig
för all hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av. Det är också viktigt när lokala rutiner
skrivs att de följer MAS riktlinjer. De svagheter som ska åtgärdas anges av MAS på en
separat åtgärdsplan. De boendes läkemedel som personalen har delegering på att
överlämna ska under hösten placeras ut och finnas hemma hos den boende i ett
läkemedelskåp. Samtliga skåp i köken där läkemedel idag förvaras ska gallras ut.
Övriga läkemedel ska förvaras i låst skåp men ej i köket.Vid denna uppföljning görs
endast stickprovskontroller av några journaler pga. att sjuksköterskorna håller på att
övergå från pappersjournaler till datajournaler, vilket gör att dokumentationen inte är
fullständig. Av denna anledning görs heller ingen poängsättning. Vid granskningen
framkommer att några journaler saknar uppdaterat status och vårdplaner. Detta gör att
det inte alltid går att följa vård och behandling och vilka åtgärder som vidtagits. En ny
granskning kommer att ske inom några månader. Sjuksköterskorna mäter BMI och gör
bedömning enligt Nortonskalan var tredje månad på samtliga boende.
På St Eriks äldreboende finns ordinerade säng- och dörrlarm. Något som är mycket
positivt är att St Eriks äldreboende idag har personal på samtliga boendeenheter
nattetid. Detta medför att en enhet ibland endast kortare tid lämnas obevakad t.ex. om
någon behöver hjälp vid tunga lyft. Personal bör uppdateras i ämnet demens minst en
gång om året.
Vid uppföljningen saknade enheten arbetsterapeut. ADL status har inte utförts av
arbetsterapeut utan sjukgymnast har utfört en liknande metod kallad. - FIM.
St Eriks äldreboende är en mycket väl fungerande enhet och när de sett över och
utarbetat de rutiner som idag saknas kommer enheten vid nästa uppföljning med all
säkerhet ha säkrat gränsen för vad som är godkänd kvalitetsnivå.
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Figur 6. Antal poäng som erhållits inom respektive område.
Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt
x Rutiner finns men de bör samlas så att det är lätt för all berörd personal att finna
dem.
2. Läkemedelshantering
x Det ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen att ansvaret för
läkemedelshanteringen har övertagits av sjuksköterska.
x Överlämnande av läkemedel ska alltid signeras på signeringslista, vissa brister
finns.
3. Delegering
x Kunskapskontroll vid förlängning ska alltid utföras, inte bara ibland.
4. Avvikelse
x Finns muntliga rutiner men det saknas lokala skriftliga rutiner för
avvikelsehantering.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
Samtliga frågor under stycket organisation måste ses över:
x Det ska finnas skriftliga rutiner för MTP.
x Det ska finnas serviceavtal för MTP.
x MTP ska kontrolleras regelbundet av formellt tekniskt utbildad person.
x Det ska finnas skriftlig rutin på hur tillbud och olyckor analyseras.
x Inventarielista saknas.
x Det ska finnas skriftlig rutin på hur personal utbildas och instrueras i användandet
av MTP.
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6. Hygien
x Skyddskläder ska alltid användas vid orent arbete.
x Alkogel måste alltid användas i samband med omvårdnad och orent arbete
x Personal som arbetar med livsmedel ska ej samtidigt delta i omvårdnadsarbete.
x Köksförkläden bör använda vid arbete med mat/matlagning.
x När diskdesinfektor inte finns ska orent flergångsmaterial rengöras genom kemisk
rengöring.
7. Vård i livets slutskede
x Rutiner finns, men de måste finnas så tydligt att alla som är berörda kan finna dem.
8. Inkontinens
x Det ska finnas sjuksköterska med förskrivningsrätt.
x Innan någon boende med symtom på inkontinens får inkontinenshjälpmedel ska en
utredning göras.
x Det ska framgå vem som har gjort utredningen.
x Det ska finnas en omvårdnadsplan för inkontinens.
x Förskrivningen ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.
9. Trycksår
x Det bör finnas lokala skriftliga rutiner om trycksår.
x Sjuksköterskorna bör regelbundet uppdateras inom området sårvård.
x Hantering och förvaring av sårvårdsjournaler måste ses över.
10. Nutrition
x Det ska finnas lokala skriftliga rutiner vid nutritionsproblem.
11. Fall och fallskador
x Det ska finnas lokala skriftliga rutiner för att förebygga fall och fallskador.
x Det ska finnas rutiner för en individuell riskbedömning för fall.
x Det bör finnas särskilda rutiner för åtgärder när vårdtagare faller ofta.
12. Demens
x Personalen bör få regelbunden uppdatering/utbildning inom demensvård minst en
gång per år.
13. Rehabilitering
x Vårdtagare som har behov av arbetsterapeutisk träning individuellt ska kunna
erbjudas detta.
x Vårdtagare som har behov av arbetsterapeutisk träning i grupp ska kunna erbjudas
detta.
x ADL status ska utföras när behov föreligger.
14. Dokumentation

x

Upprätta kompletta omvårdnadsjournaler.
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Bilaga 7.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Pilträdets Äldreboende, augusti 2005
Sammanfattning
Vid denna uppföljning fick enheten ihop 86 %, något högre än vid föregående
uppföljning 2004 då procenten var 82. Det är viktigt att rutinerna är samlade i ett
dokument och lättillgänglig för all hälso- och sjukvårdspersonal, att ta del av.
Fortfarande saknas några rutiner men de lokala rutiner som upprättats fanns samlade i
en omärkt pärm. Rutinerna måste utvecklas och pärmen måste märkas så att det tydligt
framgår att det är en rutinpärm för hälso- och sjukvård. Det är också viktigt när lokala
rutiner skrivs att de följer MAS riktlinjer. De svagheter som ska åtgärdas anges av MAS
på en separat åtgärdsplan. Dokumentationen är fortfarande inte komplett vilket påpekats
vid flera tillfällen och även av Socialstyrelsen. Ledningen måste nu se till att
sjuksköterskorna har möjlighet att så fort som möjligt upprätta omvårdnadsjournaler
som följer lagstiftningen.
Vid denna uppföljning granskas 30 omvårdnadsjournaler. Vid granskningen
framkommer att nästan samtliga journaler saknar fullständig anamnes, uppdaterat status
och omvårdnadsplaner. Detta gör att det inte alltid går att följa vård och behandling och
vilka åtgärder som vidtagits. En ny granskning kommer att ske inom några månader.
Sjuksköterskorna har påbörjat att mäta BMI.
Samverkan med husläkarmottagningen fungerar bra. Vid nattbesöket framkom att
personal inte alltid kontaktade Vårdpilens ssk, utan att de själv skickar in boende till
sjukhus på natten. Sjuksköterska ska alltid kontaktas.
Vid stickprovskontroll av signeringslistor fanns det luckor som ej var signerade och ej
dokumenterat. Vid granskning framkom även att man signerade mage och överförande
av läkemedel på samma lista. De föreskrifter om arbetsdräkt som finns angivet i
vårdprogrammet för MRSA ska gälla i alla särskilda boenden och servicehus med
omsorg dygnet runt. Med arbetsdräkt menas kortärmad jacka och byxor.
Pilträdet servicehus är en väl fungerande enhet. När ledningen tillsammans med
sjuksköterskorna sett igenom och utarbetat de lokala rutiner som idag saknas kommer
enheten sannolikt vid nästa uppföljning ha säkrat gränsen för vad som är godkänd
kvalitetsnivå.
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Figur 7. Antal poäng som erhållits inom respektive område.
Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
x Det skall tydligt stå i rutinerna vem som är utsedd att uppdatera telefonlistorna.
x Översyn rutin när sjuksköterska ska kontaktas.
2. Läkemedelshantering
x Överlämnat läkemedel skall signeras på en signeringslista. Olika listor för signering
av mage och läkemedel.
x Överlämnande av läkemedel efter intagen dos ska alltid signeras. Om rutan inte är
signerad ska orsaken dokumenteras.
3. Delegering
x Kunskapskontroll ska alltid utföras även vid förlängning, inte bara ibland.
x En sjuksköterska bör inte ansvara för fler delegeringar än tjugo.
4. Avvikelse
x Upprätta lokala rutiner. Det saknades lokala rutiner gällande avvikelsehantering i
sjuksköterskornas rutinpärm.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
x Upprätta skriftliga rutiner för MTP.
6. Hygien
x Enheten måste försöka organisera arbetet så att personal som arbetar med livsmedel
inte samtidigt deltar i omvårdnadsarbetet.
7. Vård i livets slutskede
x Lokala rutiner för vård i livets slut saknas i rutinpärmen
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8. Inkontinens
x Saknas rutiner för hur man arbetar med inkontinens och kateter
x Finns checklistor för miktionsstatus, men det saknas rutiner för hur man arbetar med
dessa.
x Alla boende med inkontinensproblem ska utredas.
9. Trycksår
x Någon form av bedömningsskala ska användas vid riskbedömning av trycksår, inte
bara efter behov. Saknas rutin för detta.
x Smärtstatus ska alltid göras av sjuksköterska om vårdtagare uppvisar smärta vid
trycksår, inte bara efter behov.
10. Nutrition
x Rutinen för nutritionsproblem är inte fullständig. Det saknas t.ex. om BMI.
x Vid nutritionsproblem ska ät och sväljsvårigheter alltid utredas, inte enbart efter
behov.
x Näringspreparat ska alltid ordineras av dietist eller läkare vid nutritionsproblem.
11. Fall och fallskador
x Checklista finns med det saknas skriftliga rutiner för hur man går till väga och vad
man gör.
x Ssk ska alltid rapportera till läkare då fall inträffat när vårdtagare med nedsatt
förmåga fallit.
x Skriftliga rutiner ska finnas för hur man hanterar vårdtagare som faller ofta.
12. Demens
x Den personal som arbetar med dementa bör årligen få kompetensutveckling inom
området.
13. Rehabilitering
x Uppfyller kraven
14. Dokumentation
x Upprätta fullständiga omvårdnadsjournaler
x Utbildning i omvårdnadsdokumentation
Stickprovsgranskning av 30 omvårdnadsjournaler
Omvårdnadsstatus finns men i flera av journalerna går det inte att utläsa om de är
upprättade vid ankomsten eller senare. Uppdaterat status innebär beskrivning av
förändringar i den boendes tillstånd över tid. När en förändring skett ska det finnas
skrivet under datum och aktuellt sökord. Alltså alla statusanteckningar som indikerar
någon form av problem ska vara uppdaterade när något nytt skett. Man ska tydligt
kunna följa ”hur har det gått”. I nästan samtliga journaler saknas omvårdnadsplaner
trots att det finns något problem beskrivet i status. Fortfarande skrivs problemen i
löpande text i rapportbladet som exempelvis förändringar gällande nutrition, sömn, hud,
elimination mm.
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Den röda tråden saknas fortfarande eftersom status inte uppdateras och
omvårdnadsplaner saknas. Problemen skrivs fortfarande på rapportbladet i löpande text
istället för att man upprättar en omvårdnadsplan.

Bilaga 8.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Fridhemmets Äldreboende, december 2005
Sammanfattning
De lokala rutinerna gällande hälso- och sjukvårdsarbetet ska följa MAS riktlinjer.
Enheten har sedan föregående uppföljning i december 2004 förbättrat sina rutiner. En
ökning i procent från 65 till 84. Fortfarande finns inom några områden rutiner som
måste ses över eller aktualiseras för att uppnå standard för de riktmärken som utgör
godkänd kvalitet. Förbättringsåtgärderna anges även på en separat åtgärdsplan. Det
fortsatta kvalitetsarbete handlar inte bara om att upprätta lokala skriftliga rutiner utan
även att arbeta efter och följa de lokala rutiner som verksamheten skapat. Detta kommer
bl.a. att kunna belysas vid granskningen av omvårdnadsdokumentationen.
Granskningsmallen CAT-CH-ING har inte används och därmed har inte journalerna
poängsatts. Men vid den enkla granskning som genomfördes noteras att
omvårdnadsdokumentationen i omvårdnadsprocessens olika steg inte utvecklats.
Fridhemmet har besök av läkare två eftermiddagar dagar i veckan.
Under 2006 kommer ett nytt journaldataprogram att införas och då är det mycket viktigt
att sjuksköterskor och rehabpersonal i det nya programmet redan från början
dokumenterar på rätt sätt. En genomgång av nästan samtliga boendes hjälpmedel har
skett under 2005. Vid övertagandet var detta mycket vanskött och ett stort arbeta har
utförts av rehabpersonalen för att säkra upp de boendes hjälpmedel. Det är i dagsläget
två plan kvar.
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Figur 8. Antal poäng som erhållits inom respektive område.
Förbättringsåtgärd
1. Läkarkontakt.
x Rutiner finns men behöver ses över och uppdateras.
2. Läkemedelshantering
x Utarbeta arbetsrutiner för hur man arbetar med läkemedelshanteringen och få dem
kända av all personal.
x Upprätta en förteckning på de läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsskåp.
x Upprätta rutiner så att signeringslistorna alltid fylls i efter intagen dos.
3. Delegering
x Upprätta en rutin så att delegering alltid sker med kunskapstest.
x Upprätta en rutin så att kunskapskontroll utförs vid förlängning av delegering.
x Upprätta en rutin så att delegeringar alltid följs upp under den tid de gäller.
4. Avvikelse
x Upprätta en rutin för hur avvikelser ska återkopplas till berörd personal. Både chef
och sjuksköterska/ arbetsterapeut och sjukgymnast har ansvar för att återkoppla
vidtagna åtgärder.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
x Revidera de skriftliga lokala rutinerna för MTP.
6. Hygien
x Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven
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7. Vård i livets slutskede
x Upprätta en rutin för vård i livets slutskede.
x En individuell omvårdnadsplan ska alltid upprättas vid vård i livets slutskede.
8. Inkontinens
x Upprätta rutiner så att den enskilde får en god och säker inkontinensvård.
9. Trycksår
x Upprätta en rutin gällande trycksår.
x Sjuksköterskorna måste årligen hålla sig ajour med vad som vetenskapligt händer
gällande trycksår genom utbildning, information mm. Ett alternativ är att söka på
nätet.
10. Nutrition
x Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven
11. Fall och fallskador
x Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven
12. Demens
x Frågan utgår. På Fridhemmet finns inget plan avsedd bara för personer med
demenshandikapp. Det finns dock enstaka personer med demenshandikapp som bor
på servicehuset.
13. Rehabilitering
x Finns upprättade rutiner som uppfyller kraven
14. Dokumentation
x Genomgång av VIPS dokumentation.
x Ssk måste fortlöpande arbeta med att förbättra dokumentationen.

Bilaga 9.
Kvalitetsuppföljning och granskning av den kommunala hälso- och sjukvården på
Stadshagsgårdens korttidsboende 2005.
Sammanfattning
Någon Qusta uppföljning har inte genomförts på Stadshagsgården under 2005 pga. att
Stadshagsgårdens korttidsboende ska avvecklas och innehållet i verksamheten ska
flyttas ut till andra enheter. MAS har enbart följt upp föregående års åtgärder.
Sjuksköterskorna hade 2004 påbörjat att arbeta med att skapa lokala skriftliga rutiner
men arbetet har till viss del stannat upp pga. avvecklingen. Något som åtgärdats är
läkemedelshanteringen där läkemedlen nu förvaras i medicinskåp inne hos den
enskilde. Riskinventering görs på fall och fallskador och rutinerna fungerar bra. Koden
för att kunna passera ytterdörren finns nu synlig vid dörren. MAS intryck är det bedrivs
en god hälso- och sjukvård på Stadshagsgårdens korttidsboende. Där finns
sjuksköterskor med hög kompetens och som är noggranna i sitt yrkesutövande samt
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omsorgsfull omvårdnadspersonal. Där finns också en väl fungerande rehabenhet med
paramedicinare som arbetar med funktionsbevarande insatser.

Statistik gällande hälso- och sjukvård inom Kungsholmens äldreboende
januari – december 2005.
Bakgrund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) följer och analyserar kontinuerligt alla
inkomna avvikelser rörande fall, läkemedel samt övriga avvikelser utgående från hälsooch sjukvårdslagens bestämmelser. Indikatorer som också registreras varje månad och
följs upp är t.ex. hur många vårdtagare som; behöver byta vårdform, avlidit, har
trycksår, är i behov av inkontinenshjälpmedel, har apodos/dosett och har många
ordinerade läkemedel samt behöver specifik omvårdnad (tabell 1 och 2).
De flesta av avvikelserna åtgärdas lokalt av utföraren, som redovisar till MAS.
Enheterna har blivit bättre på att redovisa in avvikelser, vilket är positivt men det är
viktigt att chefer och personal ute på enheterna kraftfullt arbetar med att kvalitetssäkra
rutiner för att förhindra och minska avvikelserna.
Analys
Under perioden januari- december 2005 har 972 avvikelser registrerats, varav 226 är
fall med skada (blåmärke/ sår/ fraktur), 665 läkemedel (utebliven/ förväxlat/ dubbel
dos) och 81 övriga (medicinteknisk produkt/brister i vårdkedjan/
kommunikation/dokumentation mm). Inkomna avvikelser har ökat ca 15 % jämfört med
samma period 2004 och ca 24 % 2003. Fyra avvikelser har föranlett anmälan enligt Lex
Maria. Tre - allvarlig risk och en – iakttagen risk för allvarlig skada.
En jämförande statistik med år 2003, 2004 och 2005 har gjorts i analysen men det går
inte att få den absolut pga. att under 2003 gjordes en del omstruktureringar i
verksamheter som t.ex. flytten till Serafen och även under 2005 har det skett en del
förändringar genom avveckling av äldreboendeplatser vilket innebär att antal
vårdtagare i äldreboenden successivt minskat under året med ca 40, från ca 755 till 715.
Fall
Under 2005 har totalt 1196 fall uppmärksammats mot 1137 år 2004 och 946 år 2003.
Under 2005 har fall som inte varit orsak till att vårdtagaren kommit till någon skada
ökat ca 5 % jämfört med 2004 och 26 % 2003. Eventuellt kan detta bero på: Mindre
personal, minskad tillsyn, mer läkemedel eller att vårdtagarna generellt är sämre.
Registrerade fall som föranlett någon form av skada har 2005 minskat med ca 4 %
jämfört med 2004 och ca 1 % 2003. Av de registrerade fallen 2005 var det ca 39
vårdtagare som åsamkats någon typ av fraktur mot ca 41, 2004 och 46, 2003.
Att förhindra vårdtagare att falla kan vara oerhört svårt. Något som enligt lag inte i
första hand ska tillämpas, men som ibland måste tillämpas, är skyddsåtgärder som t.ex.
spänna fast någon med bälte, använda sänggrindar, bord framför stol, sänglarm mm.
För att någon av dessa skyddsåtgärder ska tillämpas måste det finnas en ordentlig orsak
och en ordination från läkare, sjuksköterska (ssk) eller paramedicinare. Det är dock inte
alltid så att skyddsåtgärden förhindrar vårdtagaren från att falla. Vårdtagaren kan t.ex.
klättra över sänggrinden och skada sig vid fallet. Innan skyddsåtgärder används, ska en
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fallriskbedömning ha genomförts och andra lösningar ha analyserats som tex. extra
tillsyn, genomgång av hjälpmedel, användande av höftskyddsbyxor mm.
Totalt antal
2005
2004
2003

Fall med skada
226
235
229

Fall utan skada
970
902
717

Summa
1196
1137
946

Läkemedelshantering
Under 2005 har 665 läkemedelsavvikelser registrerats mot 521, 2004 och 470, 2003. En
ökning med ca 28 % jämfört med 2004 och 40,5 % 2003. En orsak är att enheterna har
blivit bättre på att följa riktlinjerna och på att rapportera avvikelser, vilket är positivt.
En annan orsak är att många vårdtagare ska varje dag vid olika tidpunkter få sina
läkemedel av personal som kanske inte har utbildning. Överlämnandet är oftast
delegerat till vårdpersonal, som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, förrän de fått en
delegering av en sjuksköterska. Personalen får en uppgift att ta ansvar för och utföra,
utan att ha formell utbildning i ämnet.
Nästan samtliga avvikelser som rapporteras handlar i allmänhet om att någon personal
glömt att ge vårdtagaren sina läkemedel eller glömt signera att läkemedlet givits. T.ex.
Om läkemedlet är avlägsnat från t.ex. dosetten men vårdpersonalen har inte signerat på
signeringslistan att det är givet, bedöms det som om att vårdtagaren inte erhållit sina läkemedel
och det blir en avvikelse. Kanske är det så, att pga. av okunskap förstår delegerad

personal inte allvaret i arbetsuppgiften. Läkemedelhanteringen är föremål för ett
ständigt kvalitetsarbete. Det gäller att alltid diskutera; hur minskas incidenterna, hur
skapar vi bra rutiner, hur utbildar och hur följer vi upp?
Övriga avvikelser
Övriga avvikelser är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Övriga
avvikelser har handlat om brister i dokumentationen, fel hänförbara till medicintekniska
produkter och brist i omvårdnaden. Några avvikelser handlar om bristen i vårdkedjan
mellan landsting och kommun. Sjukhusen sänder hem vårdtagarna innan de hunnit bli
så kallat utskrivningsklara. Avvikelserna sänds till den berörda avdelningen på
sjukhuset, för att händelserna ska diskuteras där och för att förbättra samverkan.
Totalt antal

2005
2004
2003

Läkemedel
Utebliven, Förväxlat,
Dubbel dos
665
521
470

Övriga MTP, brister i
vårdkedjan, kommunikation
dokumentation mm
81
88
86

Summa

746
609
556

Byte av vårdform
Under 2005 har vårdtagare som bytt vårdform ökat med ca 4 % dagtid jämfört med
2004 och 28 % 2003 samt ca 8 % jourtid jämfört med 2004 och 86,5 % 2003. När det
gäller byte av vårdform (in till sjukhus) är det dock fortfarande flest vårdtagare som
byter vårdform under dagtid. Av statistiken framgår inte om vårdtagaren innan bytet,
träffat läkare, eller om läkaren bedömt ärendet per telefon. En teori kan vara att många
vårdtagare är mycket sämre vid inflyttning till äldreboende än tidigare.
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Totalt antal

Byte av vårdform
till sjukhus
- dagtid
238
229
186

2005
2004
2003

Byte av vårdform till
sjukhus
jourtid
125
116
67

Summa

363
345
253

Vård i livets slut/avlidna
Under 2005 avled 191 vårdtagare i hemmet, medan 53 vårdtagare avled på annan plats
(t.ex. sjukhus). Även här har det skett en ökning, 22 jämfört med 2004 och 17% 2003.
Totalt antal

AAvlidna på
- boendet
191
154
167

2005
2004
2003

AAvlidna på
- annan plats
53
46
41

Summa
244
200
208

Trycksår
Trots att det framkommit i uppföljningarna att det saknas vissa rutiner gällande
riskbedömning/trycksår, är förekomsten av trycksår inte stor. Sjuksköterskorna (ssk)
arbetar mycket med att förebygga trycksår. Ssk uppger att vårdtagaren ofta fått trycksår
redan under sjukhusvistelsen, före hemkomsten till boendet. Ett exempel på detta kan
vara en boende faller i hemmet. Han ligger på golvet på några timmar innan ambulans
kommer och det trycker på huden. Trycket på huden ökar när den boende ligger på den
hårda båren i ambulansen. När han kommer till sjukhuset så hamnar han på en hård
brits på akuten. Efter några timmar opereras patienten för en collumfraktur. Under
operationen blir det ytterligare tryck på kroppen. När han sedan kommer upp på
sjukhusavdelning har han redan utvecklat ett trycksår, som följer med honom till
äldreboendet, där ssk får läka såret. Det har dock skett en liten minskning av trycksår
under 2005. Skadorna har fördelat sig enligt följande.
Totalt
Medelvärde

Stadium 1
kvarstående
missfärgning

Stadium 2
epitelskada

2005
2004
2003

10
16
16

11
10
10

Stadium 3
fullhudsdefekt utan
sårkavitet
6
5
6

Stadium 4
fullhudsskada
med sårkavitet,
som är svårast
4
4
2

Summa

31
35
34

Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel har minskat något 2005 jämfört med
föregående år vilket är positivt, eftersom detta område ligger efter i kvalitetssäkringsarbetet. Många av de äldre skulle säkert klara sig utan hjälpmedel om de t.ex. blev
ordentligt utredda och fick toalettassistans oftare. Många äldre saknar någon form av
utredning eller bedömning av sin inkontinens. Mycket positivt är att urinkatetrar har
minskat med ca 21 % från föregående år och 11 % 2003.
Totalt Medelvärde
2005
2004
2003

Inkontinens
517
532
525

KAD
31
39
35
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Apodos och dosett
Att använda Apodos är ett säkrare sätt i hanteringen av den enskildes läkemedel.
Läkemedlen kommer färdigdelade i påsar från apoteket som sedan delegerad personal
överlämnar. Under 2005 har antalet noterade vårdtagare som brukade läkemedel
minskat med ca 3 % jämfört med 2004, men ökat 1 % från 2003. Vårdtagare som får
sina läkemedel i apodos, delade från apotek har ökat med ca 10,5 % under 2005 jämfört
med 2004 och 2003. Samtidigt som de som har läkemedel både i apodos och i dosett
delad av sjuksköterska, i stort sett är oförändrat, jämfört med föregående år. Eftersom
apodos är ett säkrare system är det bra att dosettdelningen alltså där vårdtagare får sina
läkemedel delade i dosett av sjuksköterska minskat.
Totalt
Medelvärde
2005
2004
2003

Apodos

Dosett

Apodos +dosett

Summa

406
369
366

142
196
172

72
76
75

620
641
613

Ordinerade läkemedel
Registrerade ordinerade läkemedel avser alla enheter utom Fridhemmets servicehus och
tyvärr har heller inte Essinge äldreboende lämnat in några statistikuppgifter för 2005.
Det var ca 544 vårdtagare registrerade 2004 och 2005 ca 508 vårdtagare av vilka 317
har mindre än åtta och 190 har fler än åtta läkemedel. Ledsamt är att det blivit färre
vårdtagare 2005 som har mindre än åtta läkemedel och mer än åtta ordinerade
läkemedel har ökat något. Det går inte att jämföra statistiken för perioden 2003 med
2004, då beräkningarna 2003 gjordes på mindre än fem eller fler än fem läkemedel.
Det är viktigt att läkare och sjuksköterskor alltid är uppmärksamma vid in- och
utsättning av den enskildes läkemedel. Sätts ett läkemedel in ska det alltid ifrågasättas
om något annat kanske borde sättas ut. Serafen och Mariebergs äldreboende har
genomfört läkemedelsgenomgångar under 2005. Läkemedelsgenomgångar är och ger
en bra översyn av vårdtagarnas läkemedel. Läkemedelsgenomgångar är också ett bra
utbildningstillfälle för vårdpersonal, vilket i förlängningen ska leda till ökade kunskaper
om läkemedel och dess verkan.
Totalt
Medelvärde

Mindre än åtta
ordinerade läkemedel

Mer än åtta
ordinerade läkemedel

2005
2004

317
359

191
185

Specifik omvårdnad
Det har inte skett någon ökning mellan 2005 och 2004 gällande vårdtagare som är i
behov av mycket specifik omvårdnad som t.ex. intravenöst dropp, stora omläggningar
eller att den enskilde inte kan tillgodogöra sig vanlig kost utan får nutrition via någon
form av sond. Medan det däremot mellan 2003 och 2005 blev en 65 % ökning. Många
vårdtagare som flyttar in på äldreboende idag är multisjuka.
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Totalt
Medelvärde
2005
2004
2003

Specifik Omvårdnad
pegsond/ iv.dropp/ syrgas/ sug
/stort sår, mm
28
28
17

Tabell 1
Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer januari – december 2005

* Antal
vårdtagare

Egen Attendo Attendo Egen
Regi
CareAB Care AB regi
Frid- Alströ- Alströme Stadshemmet mer
r
hags**135 hemmet hemmet gården
0-2+6 3- 5 +B/N Plan 4
**51
**62
+7**26

Aleris
Essinge
**(35)
I dagsläge
18

Carema
Äldre
omsorg
Solbacken 64**
Marieberg 16
Linden 0
37

Förenade
Care
Serafen
**176

Respecta Medihem
Omsorg St Erik
AB
**30
Pilträdet
**137

42
8
8
10
40
13
Fall med skada 58
allt fr. blåmärke,
sårskada till
fraktur.
103
108
91
3
118
174
225
Fall utan skada 108
33
53
27
6
33
204
271 1
Läkemedel
Utebliven, Förväxlat, Dubbel
dos
Övriga MTP, 3
12
0
2
1
44
18
0
brister i Vårdkedjan, kommunikation,dokumentation mm
Byte av vård84
17
11
9
5
25
47
37
form till
31
11
10
4
7
13
29
15
sjukhus
- dagtid
- jourtid
10
17
22
1
14
83
27
Avlidna på 8
- boendet
13
3
3
4
9
3
7
9
- annan plats
Statistiken grundas på * antal vårdtagare som varit involverad i en avvikelse, bytt
vårdnivå och avlidit. ** antal platser/äldreboende

10

40
30

1

3
5

9
2
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Tabell 2
Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer januari – december 2004
Egen Attendo Attendo
regi
Care Care AB
Frid- AB
Alströ*Medelvärdet/
hemmet Alströ- mervårdtagare
**135 mer- hemmet
hemmet 3- 5
0-2+6 +B/N
**51
**62

Egen
regi
Stadshagsgården
Plan 4
+7
**26

Aleris
Essinge
**(35)
I dagsläge
18

Carema Före- ResÄldre- nade
pecta
omsorg Care
Omsor
Solbac- Serafen g AB
ken 64 **176 PilträMariedet
berg 16
**137
Linden
**0
2/1/0/1 1/0,5/0, 2/2/0,5/0 1/0/0,7/ 0/0,3/0, 0/2,5/0,5/ 3/3/3/1 1/1/0/1
Trycksår
Stadium 1/2/3/4
3/0
0,5
4/0
0,3
43/0
50/2
23/3
22/2
69/2
165/13 85/6
Inkontinens/ 35/2
KAD
0
2
2
0
3,5
13
6,5
Specifik Om- 1
Vårdnad sond/
dropp/ sug/ O2/
sår, mm
58
45
45
0
14
73
137
7
Apodos
12
3
2
26
9
2
11
77
Dosett
4
12
0
3
10
29
1
Apodos +dosett 10
28
40
15
#
60
106
52
Mindre än åtta #
ord. läkemedel
#
22
20
11
#
24
61
38
Mer än åtta
ord. läkemedel
För varje enhet har statistiken grundats på medelvärdet dvs. inkomna uppgifter gällande
antal vårdtagare summeras och delas med antal månader(12). Indikatorerna går inte att
beräkna enbart på antal registreringar pga. att det kan vara samma vårdtagare som har
insatser från sjuksköterska samtliga månader.
** antal platser/äldreboende
# = enheten har ej uppgivit någon statistik

Medihem
St Erik
**30

0/0,6/0,5/
0
25/1
0

27
0
3
16
14

