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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.
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 platsbesök, stickprovskontroll av dokumentation och ett samtal med enhetschef och medarbetare.
Besöken återkopplas till utförare genom samtal med respektive verksamhetsledning och ett
skriftligt protokoll. Uppföljningar av vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder och daglig
verksamhet för personer med funktionsnedsättning har genomförts tillsammans med medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS).
Verksamhetschef, kvalitetsuppföljare och MAS har under året haft regelbundna möten med
samtliga entreprenörer för vård- och omsorgsboenden. Mötena har varit ett forum för gemensamma frågor, erfarenhetsutbyte och en diskussion om innehållet i verksamheterna.
Under 2006 har förvaltningen i större omfattning än tidigare gjort oanmälda uppföljningar i
verksamheterna. Uppföljningarna har i första hand utgått från föregående års åtgärdsplaner.
Förvaltningen har dessutom inriktat sig på att följa upp hur enheterna arbetar med de områden
som ingår i stadens och stadsdelsnämndens mål och inriktning för verksamhet 2006.
Kvalitetsuppföljarna har särskilt granskat:
• Dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om råd och stöd till vissa
funktionshindrade (LSS).
• hur utförarna arbetar med mat, matlådor och måltidsmiljö.
• hur hemtjänstutförarna arbetar med hygienfrågor
• om de äldre ges möjlighet till utevistelser och kulturella upplevelser
Inom hälso- och sjukvårdsområdet har MAS granskat
• Dokumentation enligt patientjournallagen
• att det finns lokala rutiner som följer MAS riktlinjer

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 2 (31)

Verksamhetsberättelse 2006, del 2

Bilaga 2

• hur utförarna arbetar med hygienfrågor

Framgångsfaktorer
Som utgångspunkt för uppföljningarna används även nedanstående för god äldreomsorg.
 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
 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
Vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter








Pilträdets servicehus inklusive Pilängen och Gläntan, Respecta Omsorg (t.o.m. 061130)
Solbacken, Carema Äldreomsorg
Serafen , Förenade Care
S:t Eriks, Carema äldreomsorg
Lidnersgårdens dagverksamhet, Aleris Äldreomsorg
Alströmerhemmet, Attendo Care
Fridhemmet och dagverksamheten Titania, egen regi.

Vård- och omsorgsboenden
tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § SoL



Herden, Bruka Äldrevård AB.
Stockholms Sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.

Vård- och omsorgsboenden
Stockholms stads ramavtal köp av enstaka platser




Stockholms sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.
Gästhemmet Edsby Slott.
Gästhemmet Söderås.

Hemtjänst
enligt kundvalsmodellen för äldre och för personer med funktionsnedsättning







Arbetargatans hemtjänst, Carema Äldreomsorg
Essinge hemtjänst, Carema Äldreomsorg
Drottningsholmsvägen och Pilträdets hemtjänst, Respecta Hemtjänst AB
Hemtjänsten & hemstödsgruppen på Kungsholmen och Essingeöarna, egen regi.
HSB Omsorg
Enheten för personlig assistans, egen regi

Gruppboende för personer med funktionsnedsättning



Herden, Linden, Strandparken och Tegelpråmen, intraprenad.
Kungsholmen och Kristineberg, Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB.
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Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning



Bergsgårdens dagliga verksamhet, egen regi
Västerbroplans dagliga verksamhet, egen regi

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
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.

Korttidsplatser för personer med funktionsnedsättning


Rehab Station Stockholm, drivs av Praktikertjänst AB. Korttidsplatser
utanför det egna hemmet enligt LSS § 9.6 för barn, ungdomar samt vuxna oavsett
svårighetsgrad och funktionshinder.

3.
Uppföljning av vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter
Inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden bedrivs 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, genomförandeplaner för omvårdnad
bör få en mer individuell prägel. Utevistelse tillgodoses i varierande utsträckning och beror
delvis på fastighetens läge. Kulturella upplevelser tillgodoses till viss del med bl.a. sång och
musik men inom detta område finns mycket att utveckla. Den boendes möjlighet till aktivering
och sysselsättning, ensam eller i samvaro med andra, kan också utvecklas ytterligare. Idag kan
möjligheterna till detta variera även inom ett och samma vård- och omsorgsboende.
Kosten och måltiderna är viktiga inslag för välbefinnandet. Måltidsmiljön har stor betydelse för
aptiten och näringsintaget. Samtliga vård- och omsorgsboenden måste arbeta med att utveckla
måltidsmiljön och förbättra livsmedelshanteringen. Egenkontrollprogram för hantering av
livsmedel måste upprättas. Under 2007 kommer förvaltningen att genomföra ett projekt som
syftar till att höja kvaliteten i måltidssituationen Projekten avser stadsdelsnämndens samtliga
vård- och omsorgsboenden.
I samtliga uppföljningar framgår det mer eller mindre brister i dokumentationen. Personalens
kunskap om socialtjänstlagens krav på dokumentation är ännu inte tillfredsställande. Under
2006 har förvaltningen därför som en del av kompetensstegen genomfört utbildning för
mentorer i dokumentation. Dessa mentorer ska stödja och handleda sina arbetskamrater,
omvårdnadspersonalen ska därmed får en ökad kompetens i dokumentation. Under 2007
kommer dokumentation via stadens datasystem ParaSoL att införas.
Alla verksamheter har riktlinjer som säkerställer en god hälso- och sjukvård och omvårdnad
men utförarna måste uppdatera ledningssystemen enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12.
I mars samt i juli 2006 genomförde kvalitetsuppföljare och MAS nattbesök på samliga vårdoch omsorgsboenden. Syftet var att ha en dialog med nattpersonalen och se om enheterna
arbetar enligt rutiner som garanterar en god och säker vård nattetid. Arbetet fungerade väl på
samtliga vård- och omsorgsboenden, återkoppling av nattbesöket har skett till ledningen för
respektive verksamhet.
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Uppföljning av åtgärdsplaner
Varje utförare har aktivt arbetat med föregående års åtgärdsplaner. Arbetet med att utveckla och
förbättra dokumentationen pågår. Livsmedelshanteringen och måltidsmiljön har
uppmärksammats och arbete med förbättringar har påbörjats. Rutinpärmar finns hos alla
utförare, men det finns brister i hur uppdatering sker.
Här redovisas de områden som särskilt har granskats på vård- och omsorgsboenden och
dagverksamheter under 2006.

Livsmedelhantering och livsmedelhygien
Personalen ska bära köksförkläde och inte gå emellan omvårdnadsarbete och kök.
Mat ska förvaras och hanteras på rätt sätt, personalen ska ha kunskaper om livsmedelhygien.
Samtliga vård- och omsorgsboenden har brister i användande av köksförkläden och personal går
emellan omvårdnadsarbete och livsmedelshantering På Alströmerhemmet och Solbacken stod
kylvaror framme i rumstemperatur. På Serafen fanns kylplattor men de användes inte på alla
enheter. Gröt bör tillagas efterhand i microugn istället för att stå och bli torr i en gryta på spisen.
Temperaturkontroll av levererad lunch visar att med få undantag är maten inte tillräckligt varm
när den anländer till boendet. Enheterna har uppmanats ta kontakt med sina matleverantörer för
att komma tillrätta med problemet. På Pilträdet måste leveranserna av dagligvaror till
pensionärerna i servicehuset ses över. Vi besökstillfället fann vi att matkassar stod framme i
rumstemperatur. Eftersom det var mycket varmt ute och rötmånad fanns stora risker för
försämrade varor och bakterietillväxt.
Samtliga vård- och omsorgsboenden måste förbättra sin livsmedelhantering, använda
köksförkläden samt ha en genomgång om vikten av livsmedelhygien med all personal.
Program för egenkontroll av livsmedel måste upprättas.

Måltidsmiljön
Måltidsmiljön är viktig för trivseln och näringsintaget. Det varierade inom varje vård- och
omsorgsboende och boendeenhet hur man utformade måltidsmiljön. Några boendeenheter inom
Serafen och Alströmerhemmet hade en bättre och trevligare måltidsmiljö än andra. Där är
trevligt dukat och det finns blommor på borden. På Solbacken måste alla boendeenheter arbeta
mer med dukningen och se till att man stänger av tv apparater som är på trots att ingen boende
tittar. Serveringen av maten är också viktig, man måste tänka på hur man lägger upp maten så
att matlusten ökar. Både på Solbacken och på Serafen fanns det enheter som höll på att baka
mat- eller fikabröd vilket bidrog till en trevlig stämning på enheten. Pilängens gruppboende
behöver förbättra måltidsmiljön genom att duka trevligare. Även på S:t Erik kan måltidsmiljön
förbättras genom trevligare dukning, lugn miljö och i möjligaste mån servering av maten vid
borden istället för uppläggning ur kantiner vid diskbänken. S:t Erik har upprättat en bra rutin för
varma dagar med bl.a. instruktion om vätsketillförsel.
Gläntans dagvård besöktes en av sommarens varmaste dagar, aktiviteter pågick utomhus och
det serverades nybakad paj och kalla drycker. På både Lidnersgården och Titania arbetar man
medvetet med måltidsmiljön och samvaron kring måltider.
Samtliga vård- och omsorgsboenden måste fortsätta arbetet med att förbättra måltidsmiljön och
se till att maten serveras på ett aptitligt sätt.

Säkerhet
Säkerhet kontrolleras främst på demensenheterna, om det finns farliga ämnen framme på
boendeenheterna, om balkonger, fönster och tvättnedkast är låsta. Koder ska finnas synliga vid
utgången och dörrkåpor måste gå att öppna.
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På Serafen och Alströmerhemmet står dörrar till tvättstugor ofta uppställda och därmed är
farliga medel lättåtkomliga för boende. På Solbacken fanns det brister i förvaring av farliga
medel, detta har nu åtgärdas genom att de har monterat lås på skåp där medlen ska förvaras.
Trots att Serafen har upprättat rutiner och signeringslistor för kontroll av låsta fönster och
tvättnedkast finner vi att flera av enheterna inte lever upp till säkerheten. På S:t Erik och
Pilängen var en del fönster lite för mycket öppna - det kan vara en riskfaktor. Förråd med bl.a.,
rengöringsmedel och alcogel stod öppna, förråd måste hållas låsta. På samtliga demensenheter
fanns koder vid alla utgångar och dörrkåpor gick att öppna.
Utförarna måste säkra boendemiljön, rengöringsmedel alcogel m.m. måste förvaras oåtkomliga
för de boende. Serafen måste upprätta rutiner för egenkontroll av att balkong fönster och
tvättnedkast är låsta på demensenheterna.

Hygien
Hygien kontrolleras genom att se om omvårdnadspersonal har speciella arbetskläder,
skyddsförkläden och att man inte bär smycken och klockor. Skyddsförkläde ska användas vid
omvårdnadsarbete och all personal ska ha tillgång till alcogel.
All personal bär arbetskläder och alcogel fanns tillgängligt på samtliga vård- och
omsorgsboenden och dagverksamheter. Tillgång till skyddförkläden fanns på alla ställen men
personalen glömmer att ta på det ibland. På Serafen bar större delen av personalen inte
smycken, på Solbacken och Alströmerhemmet förekom smycken i större utsträckning. För att
förhindra smittspridning är det viktigt att personalen har kunskap om basal hygien.
Användandet av alcogel har ökat men kan förbättras ytterligare Alla enheterna uppmanas att
använda resultatet av den hygienenkät som MAS genomfört som underlag för arbetet med
hygienfrågorna.

Utevistelser och kulturella upplevelser
Samtliga utförare uppger att de oftast kan tillgodose önskemål om utevistelse. Under
sommarhalvåret används gårdar och balkonger. Under vinterhalvåret förekommer det få
önskemål om utevistelse. På Alströmerhemmet anordnar paramedicinarna promenadgrupper. På
S:t Erik kan de boende som önskar få komma ut på gården varje dag. På både Serafen,
Alströmerhemmet och Solbacken kan utemiljö på balkongerna bli trevligare med lite växter. På
Pilängen sker utevistelser främst på eftermiddagen när det finns överlappningstid med
kvällspersonalen. Inom Pilträdet och Fridhemmet sker utevistelser i enlighet med den enskildes
biståndsbeslut. Möjlighet till kulturella upplevelser består i stort i att det förekommer sång och
musikstunder, tidningsläsning på boendeenheterna. Utflykter förekommer i begränsad
omfattning. På Fridhemmets servicehus finns en ”promenör” och en konstnär som arbetar med
olika aktiviteter.

Dokumentation
Stickprovskontroll av dokumentation visar att det kvarstår brister inom samtliga vård- och
omsorgsboenden. Dokumentationen har dock förbättrats och några boendeenheter har mindre
brister än andra med fullt godkänd dokumentation finns inte på någon boendeenhet.
Det förekommer bl.a. ofullständig dokumentation, dokumentation skriven med blyerts,
överstruken dokumentation, ej signerad. Årtal och fullständigt namn och personnummer fattas
ofta. Signaturförtydligande saknas i vissa fall och det framgår inte alltid vem som upprättat
dokumentationen. Personalen har blivit bättre på att skriva daganteckningar och med några få
undantag förekommer inga värderande omdömen. Genomförandeplaner bör utformas på ett mer
individuellt sätt. Förvaltningen har som en del av Kompetensstegen under året genomfört
utbildning av mentorer i dokumentation. Dessa mentorer ska stödja och handleda sina
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arbetskamrater och syftet är att omvårdnadspersonalen därmed ska få en ökad kompetens i
dokumentation.

Tillsynsbesök Herden,
drivs av Bruka vård och omsorg AB
Herden består av två demensboendeenheter, Regnbågen och Karlavagnen med totalt 18 boende.
Verksamhetens mål är att alla boende ska få den omsorg och omvårdnad de behöver till livets
slut. 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.
Verksamhetschefen leder aktivt det dagliga omvårdnadsarbetet och finns på plats måndagfredag dagtid. En undersköterska ansvarar för bl.a. bemanning, handledning och stöd i
upprättandet av individuell plan.

Tillsynsbesök och uppföljning av ramavtal enstaka platser Stockholms
sjukhem
Boendeenheterna inom Stockholms sjukhem har en varm och trivsam atmosfär. Personalen
visar ett gott bemötande gentemot de boende. På samtliga boendeenheter är det
kontaktpersonen som i första hand hjälper den boende. På demensenheterna är det tre personal
på kvällen. För att säkra de boendes behov av trygghet och säkerhet är det två som sköter
omvårdnaden medan den tredje personen finns tillsammans med övriga boende i de allmänna
utrymmena. Dokumentationen har förbättrats sedan föregående uppföljningstillfälle.
Stickprovskontroll visar att genomförandeplaner skrivs men gemensam rutin för uppdatering
saknas, detta gör att det för vissa boende finns felaktigheter om funktionsförmåga och
omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna har sedan föregående uppföljning arbetat mycket med
dokumentationen och upprättar nu omvårdnadsplaner och uppdaterar status.

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. Ledningen
har en positiv syn och arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten.
Verksamheten har riktlinjer och rutiner som säkerställer en god hälso- och sjukvård, omvårdnad
men de ska integreras i Socialstyrelsens krav på ledningssystem. I stort har dokumentationen
förbättrats sedan föregående uppföljning. Måltiderna ligger ganska tätt, och enheten arbetar
med att förändra mattiderna så att nattfastan inte ska bli för lång. Problemet är att de gäster som
har bott länge helst inte vill ha någon förändring av mattiderna.

Uppföljning av ramavtal Edsby slott
drivs av Edsby slott AB
Edsby slott ligger i vacker omgivning utanför Upplands Väsby och är ett väl fungerande vårdoch omsorgsboende. 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. Verksamheten har riktlinjer och rutiner som

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 7 (31)

Verksamhetsberättelse 2006, del 2

Bilaga 2

säkerställer en god hälso- och sjukvård, omvårdnad, arbetsmiljö och personal men de ska
integreras i Socialstyrelsens krav på ledningssystem.
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4. Uppföljning av hemtjänst för äldre och för personer med
funktionsnedsättning
I avvaktan på stadens modell för uppföljning av kundval hemtjänst har årets uppföljning bestått
i att kontrollera att enheterna har fullföljt sina åtgärdsplaner för 2006. Därutöver har uppföljarna särskilt granskat hantering av matlådor, hygienrutiner och dokumentation.

Uppföljning av åtgärdsplaner
Samtliga enheter har under året arbetat med att förbättra dokumentationen. Caremas enhet på
Essinge är den enhet som uppvisar störst förbättring sedan föregående uppföljning. Hos samtliga hemtjänstutförare upprättas genomförandeplaner och de är i de flesta fall undertecknade av
kunden. De kan dock i högre grad upprättas i samråd med kunden och få en mer individuell
prägel. Nu upprättas de ofta i hemtjänstlokalen och tas med till kunden för underskrift.
Respecta Hemtjänst och HSB Omsorg använder förutom genomförandeplaner speciella
arbetskort för personalen. Detta kan vara en riskfaktor om man inte uppdaterar uppgifter på
båda dokumenten samtidigt. Hemtjänst i egen regi måste ytterligare gå igenom sina rutiner för
hantering av egna medel så att de överensstämmer med stadens riktlinjer. HSB Omsorg måste
arbeta med att upprätta rutiner för överförande av information internt mellan personal och
implementera dessa i personalgruppen. Rutinpärmar finns hos alla utförare, men det finns
brister i hur uppdatering sker. Samtliga enheten uppmanas av kvalitetsuppföljarna att visa
legitimation utan anmodan vid det första besöket hos en kund.

Hantering av matlådor
HSB Omsorg tar matlådor från 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 lördagsöndag. Enheten har på uppföljarnas uppmaning köpt in transportväskor för ändamålet. Carema
på Arbetargatan och Respecta Hemtjänst tar matlådor från Matman som är en restaurang på
Hantverkargatan. Maten levereras kall och placeras i kylskåp i personallokalen. Carema
avlämnar kall eller uppvärmd matlåda i transportväska. Respecta Hemtjänst saknar
transportväskor och sådana måste införskaffas. Hos Respecta levereras sallad separat och
portioneras ut av personalen på folieark, vilket är helt olämpligt. Uppföljarnas kontroll av
Matmans leveranser visar att maten inte är tillräckligt kyld och att den körs i plastbackar i
vanlig bil. Maten måste levereras i obruten kylkedja för att hållbarheten ska garanteras.
Respecta hemtjänstenhet på Pilträdet hämtar varma matlådor på Pilträdets restaurang och bär ut
till kunden direkt. Transportväskor måste införskaffas. Caremas enhet på Essinge tar sina
matlådor från Fridas restaurang på Fridhemmet. Maten packas i värmeboxar och distribueras i
bil av hemtjänstpersonalen till kunden inom max en timme. Hemtjänst i egen regi har ingen
matlådehantering utan hämtar i förekommande fall till varje enskild kund. Transportväskor
måste införskaffas.
Ingen av utförarna har skriftliga rutiner för hantering av matlådor. Samtliga utförare måste
upprätta program och rutiner för egenkontroll samt i avtal styra att leveranserna sker på rätt sätt.
Livsmedelshanteringen kommer att följas upp noggrant att under 2007.

Hygienrutiner
De viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i vårdarbetet baserar sig på rutin avseende handtvätt, handdesinfektion, handskar och skyddsförkläde. Hemtjänst i egen regi har haft
genomgång av basala hygienrutiner av MAS. Arbetskläder har införskaffats och de ska tvättas
på arbetsplatsen. Alcogel, engångshandskar och engångsförkläden finns. Respecta hemtjänst,
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Carema och HSB Omsorg följer också basala hygienrutiner och all personal har tillgång till
alcogel, handskar och skyddsförkläden. Enheterna uppmanas att ta upp med personalen att de
ska undvika att bära smycken.

Dokumentation
Samliga utförare har under året arbetat med att utveckla dokumentationen. Kvalitetsuppföljarna
vill här speciellt lyfta fram Caremas enhet på Essinge som lyckats mycket bra i sitt arbete och
nu har en dokumentation som till stor del uppfyller de krav som ställs. Hos övriga utförare finns
fortfarande brister. Det förekommer bl.a. ofullständig dokumentation, dokumentation skriven
med blyerts, överstruken dokumentation, ej signerad. Årtal och fullständigt namn och personnummer fattas ofta. Signaturförtydligande saknas i vissa fall och det framgår inte alltid vem
som upprättat dokumentationen. Genomförandeplaner bör utformas på ett mer individuellt sätt.
Även hemtjänstutförarnas personal har deltagit i utbildning av mentorer i dokumentation.
Utbildningen har varit mycket uppskattad och förståelsen och intresset för att dokumentera har
ökat.

Övrigt
Samarbetet med den sjukhusanslutna hemsjukvården (SAH) i samband med vården av svårt
sjuka i hemmet fungerar bra. I övrigt är det vissa oklarheter i samband med delegeringar av
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Delegeringar utfärdas och uppdateras inte i enlighet med
gällande riktlinjer.
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 har efterfrågat regelbundna möten med biståndshandläggarna. Under 2007 kommer
sektionschef och biståndshandläggare att träffa de större hemtjänstutförarna ett par gånger per
termin för att diskutera gemensamma frågor. Verksamhetschef och kvalitetsuppföljare kommer
under 2007 att ha regelbundna möten med entreprenörerna för att diskutera innehållet i verksamheten, ta upp gemensamma frågor och ha ett erfarenhetsutbyte.
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5. Uppföljning av verksamheter för funktionshindrade
Metod
Följande begrepp används för att identifiera god kvalitet inom verksamhet för
funktionshindrade.
• valfrihet
• kontinuitet
• självbestämmande
• integritet
• trygghet
• värdighet
• normalisering
• rätt till ett så aktivt liv som möjligt
Verksamheterna för funktionshindrade personer inom Kungsholmens håller en hög kvalitet
utifrån såväl ovanstående kvalitetskriterier för verksamheter inom vård och omsorg. 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.
Personer 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 utvecklig av verksamheterna. I samband med förändringar i lagstiftningen har
personalen under året fått utbildning om dokumentation, gallring samt anmälan om missförhållanden. Arbetet med dokumentation pågår. Samverkan med biståndshandläggare från hela
staden sker i samband med biståndsbeslut samt vid ändringar av behov och nivåomräkningar.
Landstingets primärvård ansvarar för hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder
och verksamheterna tycker att samarbetet fungerar bra.

Gruppboenden och dagliga verksamheter
Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt verksamhetsplanerare har under året gjort uppföljning
vid bostäderna Herden, Linden, Strandparken och Tegelpråmen samt på den dagliga verksamheten Västerbroplan. Kvalitetsuppföljare samt verksamhetsplanerare har gjort uppföljning på
enheten för personlig assistans.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har även tillsynsansvaret av Kungsholmens och Kristinebergs
gruppbostäder samt enligt stadens ramavtal även för de dagliga verksamheterna Rehabstation
samt Franstorps verkstäder. Likaså för Frösunda center, som driver korttidsvistelse för barn,
ungdom samt vuxna.

Uppföljning av åtgärdsplaner
Varje utförare har aktivt arbetat med föregående års åtgärdsplaner. Arbetet med att utveckla och
förbättra dokumentationen pågår.
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Herden, Linden, Strandparken samt Tegelpråmens gruppbostäder
drivs som intraprenad
Verksamheten har en bra kvalitet och man arbetar utifrån de 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 att ta fram skriftliga åtaganden.
Dessa följs upp på arbetsplatsmöten 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. Intraprenaden har en övergripande chef och varje
gruppboende har en gruppledare på plats.

Följande sätts upp på åtgärdsplan
•
•
•
•
•

Genomgång av de boendes pärmar . En del gammalt material fanns bland nytt material.
Rutinerna för dokumentation skall ses över
Se över rutiner med S:t Eriks Kvartersakut för läkemedelsordinationer.
Endast aktuella läkemedelslistor skall finnas i hälsopärmen.
Tydliga signeringslistor bör införas. Delegeringar skall ses över.

Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder
drivs av Assist Bostad och Omsorg, Stockholm AB
Verksamheten har en mycket god kvalitet utifrån begreppen valfrihet, kontinuitet, självbestämmande, integritet, trygghet, tillgänglighet värdighet och normalisering och rätt till ett så aktivt
liv som möjligt. Verksamheten omfattar 20 personer samt 3 personer utanför gruppbostaden.
Varje enskild person har en individuell planering för sina aktiviteter och arbete. Den upprättas i
samband med inflyttning. Under det första året revideras planen fram till dess alla parter är
nöjda. Därefter revideras planen vid behov men minst en gång per år. Verksamheten fick
Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2003.
Arbete med dokumentationen enligt LSS har påbörjats. Dokumentationen följer Socialstyrelsens föreskrifter. Det finns två pärmar för dokumentation för varje hyresgäst; en hemma hos
hyresgästen och en på kontoret. En årsberättelse skrivs varje år tillsammans med hyresgäst om
så är möjligt, om inte skrivs den av personal. Personalens minnesanteckningar renskrivs var
tredje månad och skrivs in i årsberättelsen vid årets slut. Målen för året som gått och nästkommande års mål sätts in i hyresgästernas pärm.
Verksamheten har ett väl utvecklat kvalitetssystem med målformulering, uppföljning och utvärdering. Alla hyresgäster har minst en kontaktperson, skriftliga rutiner finns.

Västerbroplans dagliga verksamhet
drivs i egen regi
För närvarande är 32 arbetstagare inskrivna i verksamheten och deltar i olika arbetsgrupper och
aktiviteter. Varje arbetstagare har en utsedd kontaktperson. Verksamhetsplanen är enhetens
styrdokument. Kvalitetsgarantier har utformats med åtaganden som kontinuerligt följs upp.
Bilder på arbetstagare, personal samt veckoschema med bilder är exempel på pedagogiska
hjälpmedel som ger grundtrygghet. Planeringen är att samtliga arbetstagare med ett stort
omvårdnadsbehov skall ha sin egen rutinpärm ”Min pärm”. Detta arbete har fortsatt under år
2006. Under hösten 2006 har två brukarenkäter skickats till arbetstagare samt till anhöriga,
gode män samt gruppbostädernas personal. Personalen på enheten består av 19 personer, samt
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några som är barn- och studielediga. Vidare arbetar en jobbrotationsvikarie samt en plusjobbare
på enheten. Nya arbetsuppgifter till arbetstagarna anpassas och utvecklas efter deras behov och
önskemål. Målet för arbetstagarna är att få dem så självständiga och delaktiga som möjligt. Nya
arbetsuppgifter till arbetstagarna anpassas och utvecklas efter deras behov och önskemål.

Följande sätts upp på åtgärdsplan
•
•
•

Ansvarsfördelning mellan utförare samt beställare.
Samarbetet med primärvården behöver förbättras.
Rutinerna för dokumentation skall ses över.

Enheten för personlig assistans
Förutom administrativ personal är ca 100 personliga assistenter anställda (varav ca 25 är
anställda enligt PAN-avtalet). Enheten arbetar efter stadens kvalitetssystem. Mål och verksamhetsplan föreläggs, diskuteras och godkänns på arbetsplatsträffar. På grund av arbetets art är det
svårt att samla all personal samtidigt. Alla medarbetare har dock tillgång till information. Under
dagen finns enhetschef eller administrativ personal tillgänglig per telefon för personal och kunder. Enhetschefen besöker alla nya vårdtagare. När vårdtagaren har fått ett beslut erbjuds hon
eller han i första hand den personal som finns tillgänglig. 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 hemma
hos vårdtagarna. Kontinuerlig bedömning och diskussion om eventuella ändringar av omsorgsbehovet görs av personlig assistent i samråd med enhetschef. Slutlig bedömning görs av
biståndshandläggarna.

Uppföljning av ramavtal Frösunda City, Krukmakaregatan
drivs av Frösunda LSS AB
Verksamhetens inriktning är en daglig verksamhet som riktar sig till personer i åldrarna 18-65
år som har drabbats av hjärnskada i vuxen ålder. Varje deltagare får ett individuellt anpassat
schema utifrån sina egna intressen och behov. Schemat innehåller olika aktiviteter som skall
förbättra och stimulera den enskildes kognitiva, fysiska och sociala förmågor. Aktiviteterna är
uppdelade i grupp- och individuella aktiviteter samt för inom och utomhusbruk. Varje deltagare
har sin individuella plan, innehållande delmål- och huvudmål som kontinuerligt utvärderas.
Verksamheten använder sig av ett kvalitetsuppföljningssystem som heter Qualimax. Systemet
innehåller fem delar: enkel strukturerad enkät till samtliga brukare inom Frösunda LSS, medarbetarenkät, telefonintervjuer med närstående samt enkät till politiker, tjänstemän samt samarbetspartners.

Följande sätts upp på åtgärdsplan
•
•
•
•

Genomgång av skriftliga rutiner i samband med att person som omfattas av LSS skadas.
Se över rutiner vid dokumentation.
Se över rutiner vid hantering av egna medel.
Utrymningsövningar i samband med brand.

Rehab.Station Stockholm
drivs av Praktikertjänst
Inriktningen är korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn, ungdomar samt vuxna oavsett
svårighetsgrad och funktionshinder. Flertalet tillhör LSS personkrets 3. Majoriteten av målgruppen är rullstolsbundna. Sju helger per år vistas barnen och ungdomarna på ”korttids” om 89 personer i varje grupp. Dessa är uppbyggda utifrån deltagarnas behov och önskemål. Förutom
”korttids” finns även möjlighet för barnen och ungdomarna att vistas på ”sommarkollo” under
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tre veckor efter midsommar. Detta är en kolloliknande verksamhet som vänder sig till samma
målgrupp.
Individuella mål- och insatsplaner upprättas för varje barn och ungdom i samband med inskrivningen och utvärderas kontinuerligt.
Ledningen består av en verksamhetsledare samt en korttidsansvarig. 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 få 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 fler föräldrarna. Aktiviteterna på ”korttids” består av kultur, idrott och
träning.

Uppföljning av ramavtal Franstorps verkstäder
(personalkooperativ)
Inriktningen är daglig verksamhet för vuxna personer med utvecklingsstörning. Verksamheten
har en mycket god kvalitet utifrån synsättet 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 21-67 år är indelade i grupper med två handledare i varje grupp. Varje arbetstagare har
även sin kontaktperson. Självbestämmande och delaktighet uppmuntras på olika sätt. 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.
Kontroll av hur målsättningen förverkligas sker genom att personalen under 2-3 planeringsdagar per år utvärderar verksamheten för det gångna året samt drar upp riktlinjer för kommande
arbete och bedömer om verksamheten behöver förändras.
Individuella arbetsplaner görs upp tillsammans med arbetstagaren. Anhörigträffar, personalmöten, handledning, internkontroll av arbetsmiljön, handlingsplaner för hot- och våldsituationer, övergrepp, klagomål, utrymning samt olycksfall ingår i kvalitetssystemet. Internkontrollen dokumenteras i checklistor och i en arbetsmiljöplan.
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6. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport av hälso- och

sjukvården
Sammanfattning
Under år 2006 har kvalitetsuppföljning genomförts av hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsnämnds vård- och omsorgsboenden. I samtliga uppföljningar av hälso- och
sjukvården framgår det att kvaliteten på enheternas arbete är bra i praktiken, men fortfarande
har ingen av enheterna uppnått den standard för god kvalitet som krävs enligt kvalitetsinstrumentet QUSTA (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar).
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. För att få full poäng
enligt QUSTA krävs det att enheterna har utarbetat skriftliga lokala rutiner utefter MAS riktlinjer.
Uppföljningen visar att enheterna uppnår i genomsnitt ca 86 % av de uppställda kraven på god
kvalité jämfört med ca 84% år 2005 och ca 73% år 2004. Enheternas procenttal varierar från ca
81 till 93.
Under år 2006 koncentrerades uppföljningarna till stor del på hälso- och sjukvårdens omvårdnadsdokumentation. Alla enheters omvårdnadsdokumentation har granskats och poängsatts
enligt den mall som hör till QUSTA - materialet.
De förbättringsmöjligheter som återstår från sedan 2004 och 2005 består till stor del av att
skriva rutiner för det arbete som redan nu bedrivs. Det brister således fortfarande något, vad det
gäller skriftliga rutiner. Tydliga rutiner ska finnas, så att en legitimerad personal ska kunna
komma in på en enhet och självständigt klara av att utföra ett arbetspass.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer att omvårdnadsdokumentationen inte helt uppfyller
regelverkets krav. Det finns brister i upprättandet av status och omvårdnadsplaner. De
omvårdnadsproblem som en vårdtagare har och som ska beskrivs i journalen ska också kunna
följas i journalen. Att utarbeta en omvårdnadsdiagnos och precisera vårdtagarens problem, risk,
resurs eller behov samt fastställa ett vårdmål är att beskriva den fortsatta inriktningen på
omvårdnadsarbetet samt ett förväntat resultat. Det är viktigt att följa upp omvårdnadens effekt
avseende vårdtagarens status fortlöpande under hela vårdtiden. Det gäller både kort- och
långsiktiga resultat i förhållande till omvårdnadsdiagnoser, uppsatta mål och åtgärder.
För att nå upp till standarden för godkänd kvalitet i QUSTA, krävs förbättringsarbete. Varje
vård- och omsorgsboende har fått en redogörelse om uppföljningen med åtgärdsplan, där de
områden är angivna som måste förbättras. Enheterna har påbörjat arbetet med att upprätta rutiner som uppfyller QUSTAS kvalitetskrav, men de har kommit olika långt.
Kvalitetsuppföljningen redovisas i två olika avsnitt. Avsnitt 1 är en redovisning av samtliga
kvalitetsområden i QUSTA och genomsnittet av samtliga enheters poäng samt en jämförelse
med år 2004 och 2005. Avsnitt 2 är en granskning av omvårdnadsdokumentationen.
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Därutöver har läkemedelsgenomgångar, apoteksgranskning av akut och buffert läkemedelsförråd, hygienenkät och införande av Vodok dokumentationssystem på Fridhemmet och
Pilträdet genomförts.
Granskade vård- och omsorgsboenden är Alströmerhemmet 0-2 +6, Alströmerhemmet 3-5 och
Blåduvan/Näckrosen, Serafen, Solbacken, S:t Erik, Pilträdet och Fridhemmet.

Avsnitt 1
Redovisning av samtliga kvalitetsområden
Inledning
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.

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 och paramedicinare för att svara på frågorna tillsammans med någon omvårdnadspersonal. MAS besöker sedan vård- och omsorgsboendet 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.
Kvalitetsuppföljningar ska stimulera verksamheterna till ständig förbättring och vidareutveckling.

Kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal
På vård- och omsorgsboendena 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 om läkarinsatserna
skall finnas. Sjuksköterskor, paramedicinare och läkare bör ha en skriftlig överenskommelse om
hur samarbetet skall ske.
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Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2006
19

2005
18

2004
16

Fyra enheter har upprättat rutiner som uppfyller 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 hälso- och sjukvårdspersonal i
kommun samt att det ska finnas en ansvarig person som ska se till att telefonlistorna till läkarna
är aktuella.

Läkemedelshantering
Mas 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 av maximalt 20 poäng.
2006
18

2005
18

2004
16

En enhet har rutiner som uppfyller kraven. Det brister i flera verksamheter i signeringen av
överlämnat läkemedel på signeringslistan efter intagen dos. Det saknas 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 av maximalt 20 poäng.
2006
19

2005
18

2004
16

Två enheter har upprättat rutiner som uppfyller 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.
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Avvikelsehantering
Mas riktlinjer för avvikelsehantering skall vara tillgänglig och känd för all berörd personal. På
alla vård- och omsorgsboenden skall det finnas ett kvalitetssystem inom hälso- och 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 vård- och
omsorgsboendet som har ansvar för att informera berörd personal om deras skyldighet att
rapportera avvikelser och att informera om vad Lex Maria innebär.

Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2006
18

2005
18

2004
18

Tre enheter har upprättat rutiner som uppfyller kraven. Det brister i kunskap om vem
som ska dokumentera den upptäckta händelsen. Det finns även oklarheter huruvida
händelsen och vidtagna åtgärder återkopplas till vårdpersonalen.
Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter, MTP, används på vård- och omsorgsboenden. 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 av maximalt 20 poäng
2006
19

2005
19

2004
16

Fyra enheter har rutiner som uppfyller kraven. Brister som framkom är att det fortfarande saknades inventarielistor och serviceavtal för MTP.
Hygien
Många som bor på våra vård- och omsorgsboenden 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.
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Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2006
15

2005
15

2004
14

Ingen av enheterna har rutiner som uppfyller kraven. Nästan alla uppger att de känner till gällande 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. Det brister ibland hos personal när det gäller att använda skyddskläder vid omvårdnadsarbetet. Personalen använder inte alltid köksförkläden vid mathantering. Det finns inte alltid tillgång till tvål och pappershanddukar, avsett för personalen, inne hos de boende.

Vård i livets slut
Det skall finnas skriftliga lokala rutiner för 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.

Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2006
18

2005
18

2004
16

Två enheter har upprättat rutiner som uppfyller kraven. Det saknas lokala rutiner för palliativ vård.
Det finns brister i upprättandet av en individuell vårdplan vid vård i livets slutskede. Flera enheter
uppger att det inte finns någon rutin på att använda någon skattningsskala som visar, eller försäkrar
sig om att vårdtagarens besvärande symtom lindras samt dokumentera detta i omvårdnadsjournalen.

Inkontinens
Många som bor på vård- och omsorgsboende har problem med inkontinens. Problemen varierar,
därför skall inkontinenshjälpmedel förskrivas individuellt. På varje vård- och omsorgsboende
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 av maximalt 20 poäng
2006
11

2005
13

2004
9

Ingen av enheterna har upprättat rutiner som uppfyller kraven. Området inkontinens har även
vid 2005 års uppföljning uppnått minst antal poäng i genomsnitt och poängen har även minskat.
Detta är 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. En
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enhet saknar sjuksköterska med förskrivningsrätt. Under 2007 kommer därför ett
utbildningsprojekt att genomföras kring inkontinens vid stadsdelens vård och omsorgsboende.

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 av maximalt 20 poäng
2006
18

2005
17

2004
15

Tre enheter har upprättat rutiner som uppfyller kraven. Brister som framkom är 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. Det saknas
rutin på att konsultera paramedicinsk personal vid risk för trycksår eller om sår uppkommit.

Nutrition
Kosten på vård- och omsorgsboenden skall vara anpassad efter de boendes näringsbehov. 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-värde
(Body Mass Index) bör 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 av maximalt 20 poäng
2006
17

2005
16

2004
14

En enhet har upprättat rutiner som uppfyller kraven. Brister som framkom är att det saknas
skriftliga lokala rutiner vid nutritionsproblem och att det inte alltid görs någon riskbedömning
vid ev. nutritionsproblem. Nattfastan uppges vara mer än 11 timmar. 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, och 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.
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Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2006
17

2005
16

2004
15

En enhet har upprättat rutiner som uppfyller 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. Det brister
i dokumentationen. Riskbedömningens resultat ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen.

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 av maximalt 20 poäng
2006
16

2005
15

2004
9

Ingen av de enheter som har demensboende har upprättat rutiner som uppfyller 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 adekvat vidareutbildning.

Rehabilitering
Om behov finns skall en rehabjournal upprättas vid inflyttning. Vid vårdplanering 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 av maximalt 20 poäng
2006
20

2005
19

2002
17

Samtliga enheter har upprättat rutiner som uppfyller kraven.
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Enheternas uppfyllelse i procent under åren
Alströmerhemmet 0-6
Alströmerhemmet 3-5, Blåduvan och Näckrosen
Serafen
Solbacken
S:t Erik
Pilträdet
Fridhemmet

Genomsnittspoäng per
fråga 2006
Rehabilitering
Kontakt med läkare
+ HSL-personal
Medicintekniska produkter

20
19

Delegering

19

Läkemedelshantering
Avvikelsehantering

18
18

Palliativ vård/vård i livets
slut
Trycksår
Fall och fallskador
Nutrition
Demens
Hygien
Inkontinens

2005
83%
93%
79%
80%
78%
86%
84%

2004
77%
73%
68%
71%
84%
82%
65%

19
18

Genomsnittspoäng
per fråga 2004
Avvikelsehantering
Rehabilitering

18
17

Kontakt med läkare +
HSL-personal
Läkemedelshantering

18

Medicintekniska produkter

16

18

16

18
18

18

Delegering
Palliativ vård/vård i livets
slut
Trycksår

Kontakt med läkare + HSLpersonal
Läkemedelshantering
Delegering

17

Palliativ vård/vård i livets slut

16

18
17
17
16
15
11

Medicintekniska produkter
Fall och fallskador
Nutrition
Hygien
Demens
Inkontinens

16
16
16
15
15
13

Trycksår
Fall och fallskador
Hygien
Nutrition
Demens
Inkontinens

15
15
14
14
9
9

19

Genomsnittspoäng per
fråga 2005
Rehabilitering
Avvikelsehantering

2006
90%
93%
86%
85%
81%
89%
82%

16
16

Avsnitt 2 Granskning av omvårdnadsdokumentationen
Inledning
Legitimerad personal är skyldig att föra journal. En patientjournal skall innehålla de uppgifter
som krävs för en god och säker vård av patienten. Omvårdnadsdokumentationen skall med
hänsyn till patientens individuella behov beskriva vårdens planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den medverkar till att trygga patientens säkerhet och
ge ett stöd för ständig uppföljning och utvärdering av omvårdnadsinsatserna.
När en vårdtagare flyttat in på ett särskilt boende ska sjuksköterskan upprätta en omvårdnadsjournal som ska innehålla omvårdnadsprocessens alla delar. Dokumentationen ska förvaras
inlåst i brandsäkert skåp.
Under år 2006 inriktades uppföljningarna i första hand på granskning av omvårdnadsdokumentationen. Att granska omvårdnadsjournaler innebär ett mått av subjektivitet. Det är därför inte
meningsfullt att jämföra poäng mellan olika enheter. Poängen kan däremot ge råd för enhetens
sjuksköterskor i sitt kvalitetsarbete.
Vårdtagarens journal är ett av de viktigaste redskapen i det dagliga vårdarbetet. Sjuksköterskorna dokumenterar mycket. En bra förd journaldokumentation kan på ett väsentligt sätt
bidra till säkerhet och kontinuitet i vården. Meningen är att man direkt ska kunna få en helhetsbild av en vårdtagare som man inte känner sedan tidigare, när man läser dennes omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus och omvårdnadsplaner.
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Sjuksköterskorna har påbörjat ett stort arbete med att förbättra journalerna och de har kommit
olika långt i sitt arbete. Journalgranskningen ska ge till resultat att sjuksköterskorna ökar sina
kunskaper om hur omvårdnadsprocessen ska dokumenteras. Det handlar inte om att finna fel,
utan att granska för att förändra kvaliteten i dokumentationen till det bättre. Det är därför
mycket angeläget att sjuksköterskorna på enheterna gemensamt diskuterar hur de ska föra sina
journaler och vilka förbättringar som kan göras.

Syfte
Syftet är att granska om dokumentationen som hör till de olika delarna av omvårdnadsprocessen
är dokumenterat på rätt sätt. Ett annat syfte är att granska om dokumentationen återspeglas i
status och omvårdnadsplaner i vården.

Metod
Antal journaler som granskats är 11 på Alströmerhemmet plan 0-2+6, 16 på Alströmerhemmet
plan 3-5 +6, 35 på Serafen, 16 på Solbacken, nio på S:t Erik, 26 på Pilträdet och 27 på
Fridhemmet.
Vid uppföljning av dokumentationen används en granskningsmall för omvårdnadsjournal enligt
QUSTA som utgår från Primärvårds-VIPS (välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet)
och där dokumentationen varierar, från 33 poäng om en journal skrivs med penna till 29 poäng
om journalen är databaserad. Granskningen grundas på parametrarna mängd och standard och
de skattas efter var sin skala.
Vid allmänna obligatoriska uppgifter och omvårdnadsanamnes värderas endast mängd, på
grund av att allmänna uppgifter bara kan dokumenteras på ett sätt och vid anamnes är det svårt
att garantera att uppgiftstagaren fått fullständiga uppgifter från vårdtagaren eller närstående.
Omvårdnadsstatus och omvårdnadsplan bedöms utefter både mängd och standard.

Bedömning av mängd och standard
Mängd
Fullständig
Mer än 50% av fullständig
Mindre än 50% av fullständig

2 poäng
1 poäng
0 poäng

Standard
Väl Godkänd
Godkänd
Icke godkänd

2 poäng
1 poäng
0 poäng

Det som granskats är nedan parametrar från *1- 8 och om mätvärden som längd, vikt, BMI
(body mass index), puls, blodtryck och temp finns med och är dokumenterat i grundstatus samt
om värdena följs upp. Granskning görs även om det finns riskbedömning vid fall och trycksår
samt vid trycksår, NORTON-skalan (en poängbedömning av allmäntillstånd, mental status,
aktivitet, rörlighet, inkontinens och nutrition).

*1. Allmänna obligatoriska uppgifter
Allmänna obligatoriska uppgifter ska innehålla vem som är uppgiftslämnare till den text som
dokumenteras ner, vårdtagarens identitet, närstående, upplysningar som är av vikt, tillfälliga
uppgifter, ansvarig sjuksköterska och läkare.

*2. Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsanamnes ska upprättas inom ett dygn efter inflyttning och är vårdtagarens, eller
patientföreträdarens beskrivning av vårdtagarens hälsa och levnadsförhållanden före kontakten
med den kommunala hälso- och sjukvården. Sex sökord som alltid skall vara med i anamnesen
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är: Kontaktorsak, pågående vård, social bakgrund, hälsohistoria och vårderfarenhet, livsstil,
överkänslighet samt om det finns risk för smitta.

*3. Omvårdnadsstatus
Om vårdtagaren är i behov av hälso- och sjukvård ska grundstatus vara upprättad inom ett dygn
efter inflyttning. Omvårdnadsstatus är en objektiv bedömning av vårdtagarens hälso- och
sjukdomssituation utförd av sjuksköterska.
Sökord som ska finnas med och alltid vara dokumenterade i grundstatus; Kommunikation,
elimination, psykosocialt, aktiviteter, läkemedel, hud, andning och cirkulation, nutrition, sömn,
smärta och sammansatt status. Det är viktigt att det alltid även finns ett utgångsvärde dokumenterat i grundstatus på parametrarna; blodtryck, puls, temp, längd och vikt. Uppdaterat status
innebär en förändring i vårdtagarens tillstånd över tid. Omvårdnadsstatus ska följaktligen alltid
uppdateras då en vårdtagares hälsotillstånd förändras. I status identifieras ev. problem som
sedan dokumenteras i en omvårdnadsplan.

*4. Omvårdnadsplan
Omvårdnadsplan består av fyra delar; omvårdnadsdiagnos/problem, omvårdnadsmål,
omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsresultat och utvärdering. De problem som finns angivna i
omvårdnadsplanen ska alltid vara beskrivna i status. Om problemformulering saknas finns det
ingenting att bedöma.
Omvårdnadsdiagnos/problem är en beskrivning som baseras på observationer, undersökningar
med hjälp av metoder/instrument och uppgifter från anamnes samt status. Det beskriver de
hälsoproblem, risker och behov hos vårdtagaren som leg. sjuksköterska har formell och reell
kompetens att åtgärda.
Omvårdnadsmål är en planering av vårdtagarens vård och de resultat som ska uppnås. Målet
ska vara överenskommet med vårdtagaren och angivet för varje omvårdnadsdiagnos/problem.
Omvårdnadsåtgärderna styrs av omvårdnadsdiagnos/problem och mål. Val av sökord styrs av
syftet med åtgärden. Planerade åtgärder ska vara formulerade med sökord för varje angivet problem. Det ska det klart och tydligt framgå i omvårdnadsdokumentationen att de planerade
åtgärderna är genomförda.
Omvårdnadsresultat/utvärdering beskriver uppnådda mål och delmål. Omvårdnadsresultatet är
ett uppdaterat status. Resultatet ska utvärderas från den tid som bestämts från insatsens början
till datum då insatsen ska utvärderas. Omvårdnadsresultatet ska även dokumenteras i status.

*5- 8 Tekniska
Vid datajournal ska datajournalprogrammet garantera alla nedanstående parametrar om man följer
programmet.
• Journalanteckningar ska vara daterade med år, månad och dag.
• Samtlig dokumentation ska vara signerad med för och efternamn.
• Namnförtydligande till alla signaturer ska finnas.
• Samtlig text ska vara läslig.

Sammandrag av enheternas resultat
Ett sammandrag av journalgranskningarna har genomförts, då bristerna i dokumentationen inte
avviker nämnvärt från enhet till enhet. Ett slumpmässigt urval av omvårdnadsjournaler har
granskats.
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Poängmedeltalet blev 29 %. Detta beror till större delen på att det saknas omvårdnadsplaner,
därmed uppfyller inte journalerna de krav som ställs på dokumentationen.
Fridhemmet har under kort tid ändrat journalsystem tre gånger, vilket försvårat granskningen.
Från journaler på papper har man övergått till elektronisk journalföring. Vid varje tillfälle måste
alla boendes journaler omarbetas. Det har även skett vissa omstruktureringar i verksamheten
under perioden. Mängden allmänna obligatoriska uppgifter uppfylls i stort på samtliga enheter. I
vissa journaler finns dock brister gällande vem som är ansvarig sjuksköterska och ansvarig
läkare.
Nästan alla journaler har en fullständig omvårdnadsanamnes, men det finns dock brister. Exempelvis saknas i vissa journaler dokumentation under sökorden pågående vård, livsstil, överkänslighet, social bakgrund, hälsohistoria och inflyttningsdatum.
För att kunna följa en vårdtagare över tid, så måste status vid varje förändring uppdateras.
Samtliga journaler har i det närmaste fullständiga grundstatus, men det brister i uppdatering av
status under vårdtid. Det mesta finns dokumenterat i daganteckningar, vilket dock inte ger
överskådlig information om vårdtagaren tillstånd.
Puls, blodtryck och temperatur saknas i grundstatus i samtliga journaler, dessutom finns någon
avvikelse vad det gäller vikt, längd och BMI.
Det saknas uppföljning i status i samtliga journaler där riskbedömning gjorts av trycksår och
fall.
Det framgår inte i någon av de journaler där vårdtagaren är inkontinent hur förskrivande sjuksköterska har gjort utredningen och individuellt förskrivit hjälpmedlen. Det saknas omvårdnadsplan men det finns till viss del dokumenterat i status vilka hjälpmedel vårdtagaren är ordinerad. Pilträdet är den enda enhet där det på ett separat blad framgår vem som är förskrivande
sjuksköterska och där förskrivningen av hjälpmedel är individuellt förskrivet. Dessvärre framgår det inte i journalerna hur förskrivande sjuksköterska har genomfört utredningen och det
saknas omvårdnadsplaner.
I de journaler där det finns dokumentation om sänggrindar, sänglarm, dörrlarm mm saknas i
status, uppgift om ordination och vem som har gjort bedömningen samt uppföljning av ordinationen. I några journaler finns oklara ordinationer på användandet av grenbälte.
Ingen av de granskade journalerna har en godkänd omvårdnadsplan, även om arbetet att upprätta omvårdnadsplaner pågår. Det är viktigt när omvårdnadsmål upprättas att omvårdnadsdiagnoser/problem och omvårdnadsmål stämmer överens och att de är beskrivna i status.
Däremot saknas i samtliga journaler uppgifter om genomförda omvårdnadsåtgärder och resultat.
Vid granskningen använde sex av enheterna datajournaler. I ett antal journaler finns brister
gällande signering av dokumentationen.
Pilträdet använde vid granskningen pappersjournal. Samtliga journaler är signerade. Några
journaler saknar datum. Samtliga journaler var läsliga.

Förslag till förbättring
Det är i stort sett samma brister i dokumentationen som förekommer på alla enheter. Åtgärderna
som delgetts enheterna har varit likartade.
När allmänna uppgifter hämtas in ska sjuksköterskan alltid nedteckna egna uppgifter och
dokumentera namnet på uppgiftslämnaren samt via leg. eller närstående kontroller identiteten.
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När det är aktuellt att lämna ut en journalanteckning, exempelvis till annan vårdgivare, ska
vårdtagaren alltid tillfrågas om medgivande och svaret ska dokumenteras i journalen.
Omvårdnadsanamnesen ska upprättas inom ett dygn efter inflyttning och samtliga sökord ska
dokumenteras i journalen.
Sjuksköterskan får inte använda sig av daganteckningar i löpande text utan det ska alltid
dokumenteras i status när vårdtagarens hälsosituation förändras. En omvårdnadsplan ska alltid
upprättas om sjuksköterskan hos vårdtagaren upptäckt ett problem eller en risk.
När det gäller inkontinenshjälpmedel ska det klart framgå i status och i en omvårdnadsplan hur
förskrivande sjuksköterska har utrett samt ordinerat hjälpmedlen.
När det gäller skyddsåtgärder (sänggrindar, bälte mm) ska det klart och tydligt framgå vem som
ordinerat och varför skyddsinskränkande åtgärder bedömts vara nödvändiga samt tidpunkt för
uppföljning.
Inkomststatus ska finnas gällande vikt, längd, BMI, blodtryck, puls och temperatur.
Riskbedömning och uppföljning av NORTON-skalan, fall och nutrition måste förbättras.
Det är viktigt att ha en rutin på hur samtliga värden ska följas upp.
Daganteckningar ska endast användas vid akuta insatser. Om detta sökord används regelmässigt
och status inte uppdateras finns det stor risk för att man förlorar information, vilket medför
svårigheter att följa upp vårdtagaren.
De omvårdnadsproblem som en vårdtagare har ska beskrivas i journalen i en omvårdnadsplan.
Det är viktigt att följa upp omvårdnadens effekt avseende patienternas status fortlöpande under
hela vårdtiden. Det gäller både kort- och långsiktiga resultat i förhållande till omvårdnadsdiagnoser, uppsatta mål och åtgärder.
Alltid signera det som dokumenterats efter det att man dokumenterat klart.
På några av enheterna behöver sjuksköterskorna mer utbildning i datorprogrammet och en lokal
rutin bör tas fram, så att alla sjuksköterskor dokumenterar på samma sätt.

Övrigt
Läkemedelsgenomgångar
Under år 2006 har Solbacken och Alströmerhemmet genomfört läkemedelsgenomgångar i
samverkan med apotek och primärvård. Solbacken är rapporterad till nämnden år 2006 medan
Alströmerhemmet kommer att rapporteras våren 2007. Genom läkemedelsgenomgångar ska
vårdtagaren få en bättre läkemedelsförbrukning och personalen ska få utbildning.

Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har under år 2006 granskat läkemedelsförråden vid samtliga vård- och omsorgsboende
och. Akut- och buffertförråden är ett litet förråd med läkemedel där landstinget står för
kostnaden och som enbarts ska användas vid akuta situationer. Läkemedelshanteringen ska
genomgå en extern granskning minst en gång om året. Stadsdelsnämnden har tecknat ett avtal
med apoteket gällande granskningen. Granskande receptarie går igenom förråden, rutiner mm
och hon följer även upp föregåendes års granskning samt ger förslag till förbättringar. Protokollen delges MAS och respektive enhetschef samt ansvarig sjuksköterska.
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Nedan följer några av granskande leg. receptaries förslag till förbättringar:
 Se till att narkotikakontroll utförs en gång i månaden enligt lokal instruktion.
 Spara aldrig halva tabletter i läkemedelsförrådet
 Se över hur signering av överlämnandet kan förbättras så att inga oförklarade luckor
förekommer.
 Ta fram rutin för rengöring av läkemedelskrossar och bänkytor mellan varje användning.
 Inför regelbunden kontroll och dokumentation av kylskåpstemperaturen.
 Ta aldrig av en boendes personbundna läkemedel och administrera till någon annan (=
stöld).
 Förvara alla läkemedel inlåsta, oåtkomliga för obehöriga.
 "Låna" inte läkemedel boende emellan. Utnyttja istället akut- och buffertförrådet.
 För inte över personbundna läkemedel till akut- och buffertförrådet (är inte tillåtet även om
de har avidentifierats).
 Se över rutin för introduktion av vikarierande sjuksköterskor. Hur bibehåller man en god
kvalitet över semesterperioder och annan frånvaro av ordinarie personal ?
 Inför dokumentation för regelbunden genomgång av läkemedelsförrådet, då
hållbarhetskontroll utförs och för gamla/inaktuella läkemedel rensas bort.

Hygienenkät inom funktionshindrade
Under våren 2006 genomfördes en studie i syftet att utreda vilken kunskap personalen
har om basala hygienrutiner samt att se om arbetsgivaren lever upp till sitt ansvar när
det gäller tillgång till information och hjälpmedel. Informationen samlas in genom en
enkätundersökning. Underlaget har sammanställts och delgetts cheferna men rapporten
är inte slutförd.

Statistik gällande hälso- och sjukvård
Inledning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) följer kontinuerligt alla inkomna avvikelser rörande
fall, läkemedel, övriga avvikelser som t.ex. brister i vårdkedjan, omvårdnaden mm utgående
från hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser. Indikatorer som också registreras varje månad
och följs är hur många vårdtagare som har t.ex. bytt vårdform, avlidit, trycksår, inkontinenshjälpmedel, apodos/dosett, ordinerade läkemedel och specifik omvårdnad (tabell 1 och 2).
Statistiken rörande avvikelser, bytt vårdform och avlidit grundas på inkomna uppgifter på antal
vårdtagare. Statistiken för indikatorerna trycksår, inkontinenshjälpmedel, apodos eller dosett,
ordinerade läkemedel och specifik omvårdnad grundas på medelvärdet dvs. inkomna uppgifter
gällande antal vårdtagare summeras och delas med antal månader. Indikatorerna går inte att
beräkna enbart på antal registreringar pga. att det kan vara samma vårdtagare som har insatser
från sjuksköterska samtliga månader.
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
En jämförande statistik med år 2006, 2005 och 2004 har gjorts i analysen men det går inte att få
den absolut på grund av att det under samtliga år skett en del förändringar genom avveckling av
äldreboendeplatser vilket inneburit att antal vårdtagare i vård- och omsorgsboenden successivt
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minskat under åren från ca 755 till ca 6501.
Statistiken grundas på antal vårdtagare som en sjuksköterska har ett omvårdnadsansvar för
vilket även påverkats av förändringarna. Antal vårdtagare som omvårdnadsansvariga sjuksköterskor registrerat och haft ett hälso- och sjukvårdsansvar för under perioden januari december är år 2006 ca 6902, 2005 ca 703 och 2004 ca 731.
Under perioden januari- december 2006 har 2162 avvikelser registrerats, varav 234 är fall med
skada , 595 läkemedel och 95 övriga. Inkomna avvikelser har ökat ca 11 % jämfört med samma
period 2005 och 23 %, 2004. Två avvikelser har föranlett anmälan enligt Lex Maria. En allvarlig risk och en iakttagen risk för allvarlig skada.
När det gäller övriga indikationer så har det visat sig att vårdtagare som behövt byta vårdform
dagtid och jourtid minskat med ca 17 % jämfört med 2005 och med ca 13 %, 2004. Antal
avlidna har minskat med ca 25 % jämfört med 2005 och ca 8 %, 2004. Den specifika omvårdnaden har minskat med ca 18 % jämfört med 2005 och 2004 och trycksåren har minskat med
ca 23 % jämfört med 2005 och ca 31 %, 2004. Samtidigt har antalet platser i vård- och
omsorgsboenden minskat.

Fallincidenter
Under 2006 har totalt 1472 fallincidenter uppmärksammats mot 1196 år 2005 och 1137 år
2004. Under 2006 har fallincidenter som inte varit orsak till att vårdtagaren kommit till någon
skada ökat med ca 23 % jämfört med 2005 och ca 29 % 2004. Eventuellt kan detta bero på
mindre personal, minskad tillsyn, mer läkemedel. Registrerade fallincidenter som föranlett
någon form av skada har endast ökat med ca 1 % jämfört med 2005 och 0 % jämfört med 2004.
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, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 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 fallriskbedömning ha genomförts och andra
lösningar ha analyserats som t.ex. extra tillsyn, genomgång av hjälpmedel, användande av höftskyddsbyxor mm.
Totalt antal
2006
2005
2004

Fall med skada
234
226
235

Fall utan skada
1238
970
902

Summa
1472
1196
1137

Läkemedelshantering
Under 2006 har 595 läkemedelsavvikelser registrerats mot 665 år 2005 och 521 år 2004. Det
har skett en minskning med ca 10 % jämfört med 2005, men jämfört med 2004 är det dock en
ökning med ca14 %. Det är mycket positivt att det 2006 skett en minskning gällande
läkemedelsavvikelserna. Enheterna har blivit bättre på att följa riktlinjerna gällande
1

Från år 2004 har platserna i vård och omsorgsboendena minskat i flera etapper och några verksamheter
har ändrat i sin struktur. Stadshagsgården avvecklades och Marieberg gick över till privat verksamhet den
31 maj 2006 och är inte medräknade.
2

Stadshagsgården och Marieberg är medräknade i denna summa.
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läkemedelshantering och enligt riktlinjerna ska omvårdnadspersonalen innan de får ta emot en
delegering genomföra en kunskapstest. Många vårdtagare ska varje dag vid olika tidpunkter få
sina läkemedel. Överlämnandet är oftast delegerat till omvårdnadspersonal, som inte är hälsooch sjukvårdspersonal, innan de fått en delegering av en sjuksköterska. Omvårdnadspersonalen
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. Läkemedelhanteringen
är föremål för ett ständigt kvalitetsarbete. Det gäller att alltid arbeta med att utveckla rutinerna.

Övriga avvikelser
Övriga avvikelser har 2006 ökat med ca 17 % jämfört med 2005 och ca 8% jämfört med 2004.
Det har handlat om brister i dokumentationen, fel hänförbara till medicin-tekniska produkter
och brister i omvårdnaden. Några avvikelser handlar om bristen i vårdkedjan mellan landsting
och kommun. Exempelvis sänder sjukhusen hem vårdtagare innan de hunnit bli så kallat utskrivningsklara och det finns brister i informationsöverföringen, det saknas utskrivningsmeddelande. Avvikelserna sänds till den berörda avdelningen på sjukhuset, för att händelserna
ska diskuteras där och för att förbättra samverkan.
Totalt antal

2006
2005
2004

Läkemedel
Utebliven, Förväxlat,
Dubbel dos
595
665
521

Övriga MTP, brister i vårdkedjan, kommunikation omvårdnad, dokumentation mm
95
81
88

Summa

690
746
609

Byte av vårdform
Under 2006 har vårdtagare som bytt vårdform dagtid minskat med ca 15 jämfört med 2005 och
ca 11 jämfört med 2004. Vårdtagare som bytt vårdform jourtid har minskat med ca 22 jämfört
med 2005 och ca 16 jämfört med 2004. När det gäller byte av vårdform är det i princip dubbelt
så många vårdtagare som åker in till sjukhus dagtid än jourtid. I samtal med landstinget sägs det
ofta att äldre kommer in till sjukhusen på jourtid. Av statistiken framgår dock inte om vårdtagaren innan bytet, träffat sin ansvarige läkare, eller om han eller hon bedömt ärendet per telefon.
Totalt antal

2006
2005
2004

Byte av vårdform
till sjukhus
- dagtid
203
238
229

Byte av vårdform till
sjukhus
jourtid
97
125
116

Summa

300
363
345

Avlidna
Under 2006 avled 153 vårdtagare i hemmet, medan 31 vårdtagare avled på annan plats
(sjukhus). Antal avlidna har minskat ca 25 % jämfört med 2005 och ca 8 % jämfört med 2004.
Statistiken visar dock på att de flesta vårdtagarna avlider i sitt hem och inte på annan plats.
Totalt antal
2006
2005
2004

AAvlidna på
- boendet
153
191
154

AAvlidna på
- annan plats
31
53
46

Summa
184
244
200
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Trycksår
Trots att det framkommit i uppföljningarna att det saknas vissa rutiner gällande riskbedömning
av trycksår är förekomsten av trycksår inte stor. Sjuksköterskorna arbetar mycket med att förebygga trycksår. Sjuksköterskorna uppger att vårdtagaren ofta fått trycksår redan under sjukhusvistelsen, före hemkomsten till boendet. Ett exempel på detta kan vara när en boende faller i
hemmet. Han ligger på golvet 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 sjuksköterskorna får läka såret.
Under 2006 har det skett en minskning av trycksår med ca 23 % jämfört med 2005 och med 31
% jämfört med 2004. Skadorna har fördelat sig enligt följande.

Totalt
Medelvärde

Stadium 1
kvarstående
missfärgning

Stadium 2
epitelskada

2006
2005
2004

13
10
16

5
11
10

Stadium 3
fullhudsdefekt utan
sårkavitet
4
6
5

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

Summa

24
31
35

Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel har minskat 2006 med ca 6 % jämfört med 2005 och
med ca 8 % jämfört med 2004. Detta är mycket positivt eftersom inkontinens är eftersatt området i kvalitetssäkringsarbetet. Många äldre saknar någon form av utredning eller bedömning av
sin inkontinens och skulle säkert klara sig utan hjälpmedel om de blev ordentligt utredda och
fick toalettassistans oftare. Några enheter har emellertid påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra
inkontinensområdet. Mycket positivt är att urinkatetrar har minskat med ca 29 % jämfört med
2005 och med 44 % jämfört med 2004.
Totalt Medelvärde
2006
2005
2004

Inkontinens
488
517
532

KAD
22
31
39

Apodos och dosett
Apodos är ett säkrare sätt i hanteringen av den enskildes läkemedel. Läkemedlen kommer
färdigdelade i påsar från apoteket. Under 2006 har antalet noterade vårdtagare som brukade
läkemedel minskat med ca 6 % jämfört med 2005 och med ca 9 % jämfört med 2004. Vårdtagare som får sina läkemedel i apodos, delade från apotek har minskat med ca 7 % under 2006
jämfört med 2005 men ökat med ca 3 % jämfört med 2004. Samtidigt som de som har läkemedel både i apodos och i dosett delad av sjuksköterska, i stort sett är oförändrat, jämfört med
föregående år men minskat med ca 4 % jämfört med 2004. Eftersom apodos är ett säkrare
system än dosett är det bra att dosettdelningen minskat.
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Totalt
Medelvärde
2006
2005
2004

Apodos

Dosett

Apodos +dosett

Summa

379
406
369

133
142
196

73
72
76

585
620
641

Ordinerade läkemedel
Registrerade ordinerade läkemedel avser alla enheter utom Fridhemmets servicehus och
Essinges vård och omsorgsboende som inte lämnat in fullständiga statistikuppgifter för 2006.
Vårdtagare som har mindre läkemedel än åtta har 2006 minskat med ca 9 % jämfört med 2005
och med ca 19 % jämfört med 2004. Vårdtagare med fler läkemedel än åtta har ökat med ca 12
% jämfört med 2005 och med 15 % jämfört med 2004. Fler vårdtagare borde ha hamnat under
gränsen mindre än åtta ordinerade 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. Solbacken modul 2 och Alströmerhemmets plan 3-5 har under 2006 genomfört läkemedelsgenomgångar. 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

Summa

2006
2005
2004

290
317
359

213
191
185

503
508
544

Specifik omvårdnad
Under 2006 har den specifika omvårdnaden minskat med ca 18% jämfört med 2005 och 2004,
där det var lika. Specifik omvårdnad ges till vårdtagare som exempelvis har behov av respirator, syrgaskoncentrator, intravenöst dropp, såromläggningar eller som inte kan tillgodogöra sig
vanlig kost utan får nutrition via någon form av sond.
Totalt
Medelvärde
2006
2005
2004

Specifik Omvårdnad
pegsond/ iv.dropp/ syrgas/ sug
/stort sår, mm
23
28
28

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Sid 31 (31)
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Tabell 1 Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer

* Antal vårdtagare

Egen regi Attendo
FridCare AB
hemmet Alströmer**135
hemmet
0-2+6
**51

Attendo
Egen regi Aleris
Carema
Före- Aleris
Care AB
Stadsnade
Pilträ-det
Essinge ÄldreAlströ-mer- hagsomsorg
Care
**123
**9
hemmet
gården Stängt 31 Solbac-ken Serafen
3- 5 +B/N Plan 4 +7 december ** 64
**176
Marieberg
**62
**26
** 14
Stängt 31
tom 31 maj
maj
42
8
4
28
58
29

Fall med skada allt 29
26
fr. blåmärke,
sårskada till fraktur.
Fall utan skada
161
100
103
91
11
216
283
224
Läkemedel
63
68
70
6
7
121
237
5
Utebliven, Förväxlat, Dubbel dos
Övriga MTP, brister 4
15
1
2
2
42
24
1
i Vård-kedjan,
kommunikation,dokumentation mm
Byte av vård-form
till
73
6
7
9
9
9
54
26
sjukhus
23
7
11
4
0
5
19
27
- dagtid
- jourtid
Avlidna på
5
8
15
22
2
16
64
14
- boendet
14
1
2
4
2
0
1
4
- annan plats
Statistiken grundas på * antal vårdtagare som varit involverad i en avvikelse, bytt vårdnivå och avlidit. **
antal platser/äldreboende

Carema
äldreomsorg
St Erik
**30

10

49
18

4

10
1

7
3

Tabell 2 Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer

*Medelvärdet/
vårdtagare

Egen regi Attendo
FridCare AB
hemmet Alströmer**135
hemmet
0-2+6
**51

Attendo
Egen regi Aleris
Carema
FöreStadsEssinge ÄldreCare AB
nade
Alströ-mer- hagsomsorg
Care
Antal
hemmet
gården platser
Solbac-ken Serafen
3- 5 +B/N Plan 4 +7 ** 9
** 64
**l76
**62
**26
Stängt 31 Marieberg
Stängt 31 december ** 14
maj
tom 31 maj
1/0,3/0/0, 0,3/0,2/0, 3/1/1/0
1/0/0,7/0, 0/0/0/0
0,2/1/0,4/0, 5/2/2/1
3
2/0
5
3
45/2
43
53/2
23/3
9/1
48/1
166/8
1
4
0
0
2
0
1,5
9

Aleris
Carema
Pilträ-det äldreomsorg
**123
St Erik
**30

Trycksår
2/0/0/0
Stadium 1/2/3/4
Inkontinens/
72/3
KAD
Specifik Om5
Vårdnad sond/
dropp/ sug/ O2/ sår,
mm
Apodos
55
41
44
0
5
51
144
15
Dosett
19
4
2
26
5
3
7
66
Apodos +dosett 10
4
16
0
2
8
22
4
Mindre än åtta ord. #
22
34
15
#
40
110
55
läkemedel
Mer än åtta
#
27
28
11
#
22
63
46
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

0/0/0/0
29/1
1

24
1
5
14
16

