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TERTIALRAPPORT 1, DEL 2
Denna del av tertialrapporten innehåller uppföljning av väsentliga delar av
nämndens verksamhet som inte efterfrågas i kommunstyrelsens anvisningar.
Följande delar ingår:

• Förslag, klagomål och synpunkter
• Kvalitets- och avtalsuppföljning, sid 2
• Uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och
omsorgsboenden, sid 8
• PM om dagsutflykter för äldre 2007, sid 19
• För brukarna i tiden – slutrapport från organisations- och
utvecklingsprojekt inom dagliga verksamheter, sid 21
Förslag, klagomål och synpunkter
Medborgare och brukare kan lämna förslag, klagomål och synpunkter inom ramen
för nämndens förbättringssystem ”Vi vill bli bättre”. Inkomna synpunkter
redovisas i de båda tertialrapporterna och i verksamhetsberättelsen. Flera enheter
redovisar positiva synpunkter och tackmail för bra verksamhet. De klagomål som
kommit in visar inte på några stora gemensamma förbättringsområden.
Verksamhet för barn och ungdomar
De flesta enheterna har hittills inte fått några synpunkter eller klagomål i någon
omfattande utsträckning. Nedan redovisas några exempel där fler än en person
tagit upp klagomål eller andra synpunkter.
Förskola
Vid en förskola har både enskilda föräldrar och förskolerådet påtalat risker med
gårdens miljö. Under vintern har jorden försvunnit i den delvis branta gården så att
stenar och rötter kommit i dagen. Det gör att det finns risk för fallskador.
Förvaltningens lokalavdelning har besiktat gården och tagit upp frågan med
fastighetsägaren. Åtgärder planeras.

Box 49 039, 100 28 Stockholm . Telefon 08 508 08 015
kungsholmen@kungsholmen.stockholm.se
www.stockholm.se
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Vid en förskola tog ett flertal föräldrar upp problem med dålig lukt.
Fastighetsägaren har undersökt saken och hittat en vattenskada som orsak.
Åtgärder pågår.
Vid en förskola var ett flertal föräldrar oroliga över barnens lekar när de var
ensamma. Var och hur/vilka lekar barnen leker? Hur är pedagogernas rutiner?
Uppdatering kring pedagogernas rutiner, inklusive handlingsplan gjordes.
Uppföljande samtal med föräldrarna genomfördes, där handlingsplanen
presenterades.
Kungsholmens korttidshem
Flera föräldrar har påtalat att de är nöjda med korttidshemmets verksamhet.
Individ och familj
De få klagomål som har inkommit har rört missnöje med beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Dessa beslut har då kunnat överklagas på sedvanligt sätt.
Besökare ges även möjlighet att besvara en enkät med frågor om bemötandet.
Verksamhet för äldre och vuxna med funktionsnedsättning
Till verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade har det under perioden totalt
inkommit 27 klagomål varav 18 är inom hemtjänstverksamhet och 9 inom vård
och omsorgsboende. Klagomålen har vidarebefordrats till berörd utförare och
enhet för åtgärd. En positiv synpunkt har inkommit om vården på Mariebergs
äldreboende.
Inom hemtjänsten rör sig klagomålen i huvudsak om brister i utförd hjälp, lång
väntan vid larm, brister i tillgänglighet och bemötande. Inom vård och
omsorgsboenden är klagomålen i huvudsak brister i omvårdnaden, bristande
information.
Förvaltningen har efterfrågat information om enheternas egen klagomålshantering.
Av 30 utskickat har svar inkommit från 17 utförare. Av de 19 redovisade klagomål
som inkommit direkt till utförarna rör det sig i huvudsak om brister i utförd hjälp,
brister i omvårdnad och synpunkter på bemötande och tillgänglighet.
Anmälan enligt Lex Sarah
Under perioden har det inte inkommit några Lex Sarah- anmälningar.

Kvalitets- och avtalsuppföljning
Redovisning uppföljning av verksamhet och åtgärdsplaner
Utgångspunkt för uppföljning av verksamhet är tecknat avtal/överenskommelse,
tidigare uppföljningar och åtgärdsplaner. Metod för uppföljning, anmälda eller
oanmälda besök i verksamheten, stickprovskontroll av dokumentation och samtal
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med verksamhetschef och representanter i personalgruppen. Resultatet av uppföljningarna rapporteras till äldreförvaltningen och sammanställs i en rapport till
kommunfullmäktige vartannat år. Under årets första fyra månader har uppföljning
av Solbacken vård och omsorgsboende genomförts. Uppföljning av åtgärdsplaner
har genomförts på S:t Erik och Mariebergs vård och omsorgsboenden samt hos
Attendo hemtjänst, FSB hemtjänst, HSB hemtjänst och egen regi hemtjänst.
Solbacken vård och omsorgsboende, drivs av Attendo Care
Efter slutförd upphandling övertog Attendo verksamhetsdriften från Carema den 1
december 2007, arbetet med att upprätta enhetsspecifika rutiner pågår. I samband
med upphandlingen fastställdes en ökad bemanning för att de boendes vård och
omsorgsbehov ska tillgodoses på ett bättre sätt. Det är en positiv stämning i huset
och det pågår ett utvecklingsarbete, Verksamhetschefen har inlett arbetet med att
genomföra det som angivits i anbudet. Sjukgymnast och arbetsterapeut har det
övergripande ansvaret för att planera aktiviteter och utevistelser. En aktivitet per
dag erbjuds gemensamt i huset och minst en aktivitet per boendeenhet och dag.
Lidnersgårdens dagverksamhet flyttades till Solbacken hösten 2007 och har
etablerats sig väl och fungerar bra. Dagvårdslokalen används nu också för
aktiviteter för boende i huset. Den sociala dokumentationen är eftersatt, men
enheten har påbörjat arbetet med att dokumentera i ParaSoL, två mentorer är
friställda tom april månad för att arbeta med handledning och introduktion av
ParaSoL. Ny matleverantör är SFAB restauranger, kostavtalet måste kompletteras
med tillgång till gelékost och energirik kost.
Följande punkter ska vara åtgärdade senast 080801.
- samtliga boende ska ha en aktuell genomförandeplan
- utbildning i livsmedelhygien
- komplettera kostavtalet senast 080415
- skriftlig kompetensutvecklingsplan ska upprättas
- samtlig personal måste erhålla utbildning i basala hygienrutiner
- brister i säkerheten, alcogel m.m. får ej stå framme i köken
- fortsätta uppdatera HSL rutiner, QUSTA kommer att kontrolleras om ett halvår
S:t Erik vård och omsorgsboende, drivs av Carema
Reguljär uppföljning genomfördes i december 2007. Då konstaterades att det hade
varit stor personalomsättning under året, i avvaktan på att personal från en nedlagd
verksamhet inom Carema skulle tillträda hade vakanta tjänster ersatts med
timanställda. Det var brister i rutiner och arbetsätt och bemanningen under dagtid
var inte tillfredställande för att tillgodose de boendes behov av vård, omsorg och
stimulans. Alla boende hade inte utsedd kontaktperson och många genomförandeplaner var inaktuella. Förvaltningen har därefter haft ett antal möten med Caremas
ledning där bemanning, arbetsätt och rutiner har diskuterats. Det har bl.a.
resulterat i att från mitten av april har bemanningen utökats på dagtid.

s

SID 4

Uppföljning av åtgärdsplan genomfördes som ett oanmält besök på enheten i
februari 2008.
Följande punkter kontrollerades och därefter följde en återkoppling med
verksamhetschefen.
- Beskrivning av arbetsätt för hur man ska uppnå en god vård, omsorg och
stimulans
Enheten har arbetat med att komplettera och förtydliga rutiner. Arbetet med att
förankra ett gemensamt arbetssätt pågår. Personalen utbildas i Caremas koncept
”Den goda dagen” som är uppbyggt för att ge en individanpassad vård och omsorg
som bygger på omtanke och valfrihet. För att det ska vara möjligt att arbeta efter
de överenskomna individuella genomförandeplanerna har bemanningen nu utökats
på dagtid.
- Plan för kompetensutveckling
Inventering av personalens behov av fortbildning sker i samband med de
utvecklingsamtal som pågår under våren, därefter ska en kompetensplan upprättas.
- Alla boende ska ha en utsedd kontaktperson, alla boende ska ha en aktuell
genomförandeplan
Alla boende har nu en utsedd kontaktperson, arbetet med att uppdatera
genomförandeplaner pågår. En personal har gått mentorutbildning i dokumentation
och är friställd fram till och med maj för att handleda i dokumentation och
introducera sina kollegor i ParaSoL.
- Boende ska kunna välja på två maträtter, personalen ska utbildas i kost, nutrition
och livsmedelshygien
Enheten får kyld mat levererad för en vecka i taget. Kontakt har tagits med
matleverantören som ska ändra sitt distrubitionsätt så att det ska finnas två
maträtter per måltid att välja mellan. Personalen utbildas i kost, nutrition och
livsmedelshygien i samband med det måltidsprojekt som enheten deltar i.
- Komplettera ledningsystemen med enhetsspecifika rutiner och ansvarsområden.
Carema arbetar med komplettera ledningsystemen med enhetsspecifika rutiner och
ansvarsområden, arbetet ska vara klart och implementerat i personalgruppen
senast under maj månad.
- HSL rutinerna måste uppdateras.
Arbetet pågår, MAS kommer att kontrollera rutinerna inom ett halvår.
Marieberg, privat vård och omsorgsboende, ägs och drivs av Carema
Kungsholmen stadsdelsnämnd har tillsynsansvar
I den tillsyn som genomfördes under 2007 konstaterades att enheten behövde
arbeta med att upprätta och förbättra lokala rutiner för verksamheten. Uppföljning
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av åtgärdsplan genomfördes som ett oanmält besök på enheten. Den tillförordnade verksamhetschefen kände inte till stadsdelsnämndens tillsynsansvar
och hon kände inte heller till att det finns en åtgärdplan över brister som måste
åtgärdas. Vi informerades om att rekrytering av ny verksamhetschef pågår,
förvaltningen kommer att göra ett nytt tillsynsbesök under hösten.
Följande punkter kontrollerades.
– Nattfastan får ej överstiga 11 timmar.
Enligt inkommen åtgärdsplan från Caremas regionchef har det införts en
signeringslista över födointag. Vid uppföljningsbesöket kontrollerades detta men
det fanns ingen signeringslista och tillfrågad personal kände ej till rutinen.
-Tillämpa egenkontrollprogram för livsmedelshantering.
Enligt inkommen åtgärdsplan ska det finnas ett egenkontrollprogram som följs
upp i samband med kostrådmöte en gång i månaden. Vid besöket kunde vi
konstatera att egenkontroll inte utförs och varken personalen eller tillförordnad
chef vet var instruktionen för egenkontroll finns.
-Åtgärda brister i SoL och HSL dokumentation.
Stickprovskontroll av SoL dokumentation visar att genomförandeplaner har
upprättats.Det framgår dock inte om den enskilde eller dess företrädare har
deltagit vid upprättandet av planen. De flesta planer saknade datum för
uppföljning och och uppgift om vem som har upprättat den och när.
Daganteckningar förs sporadiskt vilket gör att det är svårt att följa händelser att
betydelse. I HSL dokumentationen saknas uppgift om vem som är ansvarig
sjuksköterska och vårdplanerna är inte uppdaterade.
-Upprätta lokala skriftliga rutiner utifrån Caremas kvalitetssystem, HSL rutiner
måste uppdateras. Detta arbete har inte påbörjats än men enligt Caremas
åtgärdsplan ska det ske under första halvåret 2008.
-All personal ska bära namnskylt och ha arbetskläder.
Personalen bär nu arbetskläder och de flesta har namnskylt.
Attendo Hemtjänst
Attendo hemtjänst förvärvade Respecta Hemtjänst den 15 oktober 2007. Respecta
hade då en åtgärdsplan med ett flertal brister att åtgärda. Respecta skulle ha
inkommit med en skriftlig redovisning 31 december samma år. Stadsdelsförvaltningen besökte Attendo 19 december och kom då överens med utföraren om
att de skulle få inkomma med åtgärdsplan 29 februari 2008. Reguljär uppföljning
genomfördes 27 mars 2008. Förvaltningen kunde då konstatera att flertalet av
bristerna ännu inte är åtgärdade. Attendo genomförde egenuppföljning i december
2007 som utgår från tre synvinklar - kund, kvalitet och medarbetare - och ger ett
resultat i procent. Attendo fick i egenuppföljningen resultatet 31% av 100 %. En
ny egenuppföljning ska genomföras under första halvåret 2008. Enheten saknar
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fortfarande enhetsspecifika rutiner i de flesta fall. Attendo som företag har
övergripande rutiner men de är inte lokalt anpassade. Från årskiftet delades
enheten upp i två fristående delar - öst och väst - med var sin chef. Chefernas
ambition är hög men på grund av stort behov att att strukturera det dagliga arbetet
har arbetet med rutiner kommit i andra hand. Enheten har lämnat en åtgärdsplan
utifrån de brister som fanns hos Respecta. Dessa brister ska enligt utförarens plan
vara åtgärdade vid olika tidpunkter under 2008.
Utöver tidigare åtgärdsplan tillkommer avvikelser enligt nedan, de ska vara
åtgärdade senast 30 juni 2008. Förvaltningen kommer att göra uppföljningsbesök
under året.
 Plan för kompetensutveckling saknas.
 Enhetsspecifika rutiner saknas för introduktion av nyanställda samt delegering
från primärvården.
 Rutiner för egna medel och nycklar ska förankras och följas.
 Alla kunder ska ha utsedd kontaktperson.
 Systematisk synpunkts- och klagomålshantering ska finnas.
 Egenkontrollprogram för livsmedelstillsyn ska finnas och enheten ska vara
registrerad som livsmedelsföretagare. Kylväskor måste införskaffas för
transport av matlådor.
FSB Hemtjänst
Uppföljning av ågärdsplan genomfördes som ett oanmält besök på deras
lokalkontor i Årsta, därefter följde en återkoppling med verksamhetschefen. Från
och med april 2008 övergår uppföljningsansvaret av FSB till Älvsjö stadsdelsnämnd. Följande punkter kontrollerades.
- Upprätta en plan för personalens kompetensutveckling.
Kompetensplan är upprättad.
- Skriftliga rutiner för egenuppföljning och klagomålshantering ska finnas.
Enhetsspecifika rutiner är upprättade.
- Utbildning i livsmedelshygien och nutrition ska genomföras.
En dietist är anlitad för att genomföra utbildning 2x 3tim, utbildningen är
obligatorisk och den kommer att starta den 26 april.
- Rutiner ska upprättas för personal som utför insatser till anhörig/närstående.
För närvarande finns inga anhöriganställda och verksamhetschefen uppger att de
inte kommer att göra några sådana nyanställningar.
- In- och utkvittering av kunders nycklas ska ske dagligen.
Nyckelhanteringen har förbättrats och nycklarna kvitteras vid ut och inlämnande.
- Personalen ska utbildas i dokumentation och genomförandeplaner och
daganteckningar ska föras i enlighet med regler och riktlinjer.
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Utbildning i dokumentation är genomförd i samband med arbetsplatsträffar. Stickprovskontroll av dokumentation visar att dokumentationen fortfarande till vissa
delar är bristfällig. Det fanns ett tjugotal genomförandeplaner som var upprättade i
november men fortfarande inte var distribuerade och undertecknade av kund. I
daganteckningarna är det svårt att följa händelseförlopp, det förekommer brister
som uppgift om årtal, sidnummer och signering. Daganteckningar förvarades inte
inlåsta, verksamhetschefen åtgärdade dock detta samma dag.
HSB Omsorg hemtjänst
Uppföljning av åtgärdsplan genomfördes som ett oanmält besök på deras
lokalkontor, därefter följde en återkoppling med samordnaren, verksamhetschefen
var ej på plats. Samordnaren är nyanställd sedan januari hon var inte informerad
om stadsdelens uppföljningsansvar, hon hade inte tagit del av vare sig uppföljningsprotokollet eller HSB:s egen åtgärdsplan.
Följande punkter kontrollerades.
- Plan för personalens kompetensutveckling sakna.
Arbetet pågår och ska vara klart i juni.
- Struktur och rutiner för egenuppföljning av verksamheten ska upprättas.
HSB kommer under våren att implementera kvalitetssystemet ISO 9001, arbetet
beräknas vara klart i augusti.
- Utbildning i livsmedelshygien och nutrition ska genomföras.
Utbildning planeras och all personal ska ha gått grundutbilning innan årets slut.
- Rutiner ska upprättas för personal som utför insatser till anhörig/närstående.
Arbetet med detta pågår, signeringslista för utförda insatser kommer att begäras,
dokumentation ska föras. Uppföljning med hembesök minst 2 ggr/år. Kallelse sker
till enhetens Apt.
- Aktuella genomförandeplaner ska finnas för samtliga brukare och vara
upprättade i samråd med denne samt underskrivna av båda parter. Alla brukare
ska ha utsedd kontaktperson.
Arbetet med uppdatering av genomförandeplaner pågår, kontaktpersonens namn
ska finns på planen. Stickprovskontroll av dokumentation visar att daganteckningar är bättre än vid förra uppföljningtillfället men avsaknad av
fullständigt persnr och namn förekommer. Det är svårt att följa händelser av
betydelse t ex när personer inte öppnar, avvikelsenoteringar är dock bättre än
tidigare. Det saknas rutin för vad personal ska göra när personer inte öppnar eller
svarar.
- Rutiner ska finnas för rapportering till biståndshandläggare av förändrat behov.
Samordnaren har ansvaret för kontakten med biståndshandläggarna.
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Hemtjänsten på Hantverkargatan, egen regi
Uppföljning av enheten gjordes i december 2007, enhetschefen inkom med sin
skriftliga åtgärdsplan den 15 februari. På enhetschefens önskemål genomfördes en
genomgång av resultatet av kvalitetsuppföljningen med samordnarna för
respektive team den 27 februari 2008.
Följande punkter på åtgärdsplanen gicks igenom och diskuterades.
- Brister i struktur och systematiskt arbetsätt.
Teamsamordnarnas roll har förtydligats för att teamens självständighet ska
förbättras. Vikten av att följa upprättade överenskomna rutiner tas upp på Apt.
- Bristfällig dokumentation, varje brukare ska ha utsedd kontaktperson
Enheten har två utsedda mentorer i social dokumentation, de ska utbilda, handleda
sina kollegor. Arbetet med att dokumentera i ParaSoL har påbörjats. En datagrundkurs ska ordnas för de medarbetare som har liten eller ingen datavana. Alla
kunder har utsedd kontaktman från första dagen.
- Bristfällig hantering av egna medel
All redovisning av egna medel har stämts av, rutin för hantering av egna medel har
förtydligats. Enhetens aministrativa assistent är nu huvudansvarig för
redovisningen.
- All personal ska bära identifikationshandling
Tider är bokade hos lokalavdelningen för fotografering och iordningsställande av
tjänstelegitimationer.
- Utbildning i kost, nutrition och livsmedelshygien ska genomföras.
Utbildning kommer att genomföras under våren.

Uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden
Sammanfattning
Inkomna avvikelser har minskat med ca 22 procent jämfört med år 2007, med ca
36 procent jämfört med år 2006 och år 2005. Om denna utveckling håller visar det
på en positiv nedgång av avvikelserapporteringen.
Det har skett en minskning av läkemedelsavvikelserna med ca 46 procent jämfört
med år 2007 och med ca 59 procent jämfört med år 2006 och år 2005. Fallincidenter som föranletts av någon form av skada har dock ökat med ca 27 procent
jämfört med år 2007, med ca 36 procent jämfört med år 2006 och med ca 15
procent jämfört med år 2005. Under perioden har en avvikelse föranlett anmälan
enligt Lex Maria.
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Sammantaget har det under perioden januari-mars år 2008 jämfört med samtliga år
skett en minskning i statistiken gällande inkomna avvikelser.
Flera av de registrerade hälso- och sjukvårdsindikatorerna har ökat. När det gäller
vårdtagare som behövt byta vårdform dagtid och jourtid ökat med ca 35 procent
jämfört med år 2007, med ca 14 procent jämfört med år 2006 och med ca 17
procent jämfört med år 2005. Statistiken visar dock på att det är fler vårdtagare
som byter vårdform på dagtid än på jourtid.
Antal avlidna har ökat med ca 41 procent jämfört med år 2007, med ca 22 procent
jämfört med år 2006 men minskat med ca 14 procent jämfört med år 2005.
Det har skett en ökning av trycksår med ca 25 procent jämfört med år 2007 och
med ca 14 procent jämfört med år 2006 men en minskning med ca 19 procent
jämfört med år 2005.
En ny rutin har införts där riskbedömningar om fall, trycksår och malnutrition ska
genomföras på alla vårdtagare som flyttar in i ett särskilt boende och som vill
medverka, för att eliminera risker.
Förbrukningen av fler läkemedel än åtta har ökat trots läkemedelsgenomgångar.
Vårdtagare som använder färre än åtta ordinerade läkemedel har minskat med ca
25 procent år 2007, oförändrat med år 2006 men minskat med ca 28 procent
jämfört med år 2005. Fler vårdtagare borde ha hamnat under gränsen mindre än
åtta ordinerade läkemedel. Risken för interaktioner ökar förstås avsevärt om
patienten kanske använder så många som åtta eller fler läkemedel samtidigt.
Den specifika omvårdnaden har minskat med ca 7 procent jämfört med år 2007,
ökat med ca 14 procent år 2006 och minskat med ca 29 procent år 2005.
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/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.
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De flesta av avvikelserna åtgärdas lokalt av utföraren, som redovisar till MAS.
Enheterna är bra på att rapportera in avvikelser men det finns säkert något
mörkertal. Det är viktigt att se på inträffade avvikelser som möjligheter till
förbättring. Inställningen till avvikelsehanterings-systemet måste präglas av
öppenhet så att arbetet med att kontinuerligt förbättra de äldres säkerhet och
trygghet utgör fokus. En annan del är att med hjälp av riskanalyser förebygga fel
och brister dvs. med hjälp av avvikelserapporteringen lära sig av de fel och
misstag som begåtts. Därför är det viktigt att chefer och personal ute på enheterna
kontinuerligt arbetar med att kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt för att förhindra
avvikelser.
Analys
En jämförande statistik under perioden januari – mars mellan år 2008, 2007, 2006
och 2005 har gjorts i analysen. Det går inte att få den absolut på grund av att det
under samtliga år skett en del förändringar genom avveckling av antalet
äldreboendeplatser 1. Statistiken grundar sig på inkomna uppgifter från
omvårdnadsansvariga sjuksköterskor. I nedan tabell 3 visas ett medelvärde på
antalet vårdtagare som omvårdnadsansvariga sjuksköterskor registrerat och haft
ett hälso- och sjukvårdsansvar för under perioden.
Tabell 3
Januari-mars
2008
2007
2006
2005

Antal vårdtagare
610
623
667
713

Avvikelser
Inkomna avvikelser har minskat med ca 22 procent jämfört med år 2007, med ca
36 procent jämfört med år 2006 och år 2005, se tabell 4. Under perioden har en
avvikelse föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Tabell 4
Januari-mars

2008
2007
2006
2005

Fall med skada

61
48
45
53

Läkemedel

Övriga

(utebliven/förväxlat/dubbel dos)

medicinteknisk produkt/brister i
vårdkedjan/kommunikation/omvårdnad,
dokumentation mm)

67
123
163
162

22
21
25
20

Från år 2004 har platserna i vård och omsorgsboendena minskat i flera etapper och
några verksamheter har ändrat i sin struktur. Essinge, Marieberg, Stadshagsgården,
Pilgården och Linden har avvecklats.
1

Summa

150
192
233
235
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Fallincidenter
Fallincidenterna har sammantaget ökat med 4 procent från föregående år. Dess
värre har fallincidenter som föranletts av någon form av skada ökat med ca 27
procent jämfört med år 2007, med ca 36 procent jämfört med år 2006 och med ca
15 procent jämfört med år 2005. Fallincidenter som inte varit orsak till att
vårdtagaren kommit till någon skada har under år 2008 minskat med ca 1 procent
jämfört med år 2007, ökat med ca 2 procent jämfört med år 2006 och minskat med
ca 4 procent jämfört med år 2005. se tabell 5. Av de 61 fall med skada är det ca 16
% av fallen som orsakat någon form av fraktur.
När en vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende ska en riskbedömning enligt
Dowtown Fall Risk Index = fallriskanalys alltid genomföras, se tabell 14.
Fallriskbedömningen ska följas upp minst en gång om året eller om vårdtagare
faller ofta efter behov, för att eliminera risker samt förhindra vårdtagaren från att
falla. Flera av enheterna har för vårdtagare som faller ordinerat höftskyddsbyxor
som ska förhindra fraktur vid fall.
Många dementa faller när de exempelvis reser sig från sin rullstol och vandrar
iväg. Men innan en begränsningsåtgärd ordineras, ska andra utvägar ha analyserats
och bedömts. Begränsningsåtgärder kan exempelvis vara att spänna fast någon
med bälte, att använda sänggrindar, att sätta ett bord framför en stol eller att
placera ett sänglarm i sängen. För att någon av dessa åtgärder ska användas måste
det finnas en ordentlig orsak och en tidsbegränsad ordination från läkare,
sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Det är dock inte alltid så att
åtgärden förhindrar vårdtagaren från att ramla. Vårdtagaren kan lirka upp bältet,
resa sig upp och skada sig vid fallet.
Tabell 5
Januari-mars

Fall med skada

Fall utan skada

Summa

2008
2007
2006
2005

61
48
45
53

250
252
245
259

311
300
290
312

Läkemedelsavvikelser
Läkemedelsavvikelserna har minskat med ca 46 procent jämfört med år 2007 och
med ca 59 procent jämfört med år 2006 och år 2005, se tabell 6.
De flesta avvikelserna som rapporteras in handlar oftast om, att någon personal
glömt att ge vårdtagaren sina läkemedel eller glömt signera att läkemedlet har
överlämnats. Exempelvis är läkemedlet kvar i dosetten och vårdpersonalen har
signerat på signeringslistan att det är givet eller så saknas läkemedlet i dosetten
men signeringslistan är osignerad. Läkemedelsavvikelse visar på en stor

s

SID 12

minskning, men det finns med ganska hög sannolikhet ett mörkertal på
registrerade avvikelse där personal glömt att signera signeringslistorna.
Enheterna har blivit bättre på att följa riktlinjerna gällande läkemedelshantering
och enligt riktlinjerna ska omvårdnadspersonalen innan de får ta emot en
delegering genomföra en kunskapstest. Många vårdtagare ska vid olika tidpunkter
varje dag få sina läkemedel. Överlämnandet är oftast delegerat till vårdpersonal,
som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, förrän de fått en delegation av en
sjuksköterska. Personalen får en uppgift att ta ansvar för och utföra, utan att ha
formell utbildning i ämnet.
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? Flera av enheterna uppger att de aktivt arbetar med
läkemedelsavvikelserna och att de diskuterar på arbetsplastmöten, kvalitetsråd mm
om hur det ska säkra läkemedelshanteringen.
Övriga avvikelser
Övriga avvikelser har ökat med ca 5 procent jämfört med år 2007, minskat med ca
12 procent jämfört med år 2006 men ökat med ca 10 procent jämfört med år 2005,
se tabell 6.
Övriga avvikelser handlar om brister i dokumentationen, brister i omvårdnaden,
fel på medicinteknisk produkt, glömt att koppla in t.ex. sänglarm och om bristen i
vårdkedjan mellan landsting och kommun. Sjukhusen sänder hem vårdtagarna
innan de hunnit bli så kallat utskrivningsklara. Avvikelserna sänds till den
fallerande avdelningen på sjukhuset, för att händelserna ska diskuteras där och för
att förbättra samverkan.
Tabell 6
Januari-mars

2008
2007
2006
2005

Läkemedel
Utebliven, Förväxlat,
Dubbel dos
67
123
163
162

Övriga MTP, brister i vårdkedjan, kommunikation omvårdnad, dokumentation mm
22
21
25
20

Summa

89
144
188
182

Hälso- och sjukvårdsindikatorer
Byte av vårdform
Byte av vårdform har sammantaget ökat med ca 35 procent mellan år 2008 och år
2007. Vårdtagare som bytt vårdform dagtid ökat med ca 21 procent jämfört med år
2007, minskat ca 2 procent jämfört med år 2006 men ökat med ca 16 procent
jämfört med år 2005. Vårdtagare som bytt vårdform jourtid har ökat med ca 76
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procent jämfört med år 2007, med ca 67 procent jämfört med år 2006 och med ca
20 procent jämfört med år 2005, se tabell 7.
Trots att det skett en ökning jourtid är det dock fler vårdtagare i våra särskilda
boende som byter vårdform på dagtid än på jourtid. Vad som orsakar höjningen är
svårt att säga men antalet avlidna har också ökat under perioden, så det kan kanske
bero på att man faktiskt på grund av svår sjukdomsorsak behöver sjukhusvård.

Tabell 7
Januari-mars

2008
2007
2006
2005

Byte av vårdform
till sjukhus
- dagtid
59
49
60
51

Byte av vårdform
till sjukhus
jourtid
30
17
18
25

Summa

89
66
78
76

Avlidna
Fler vårdtagare lever längre i våra vård- och omsorgsboenden idag. Målet är att
alla vårdtagare som önskar ska få stanna kvar i sitt hem på boendet vid vård i
livets slutskede. Under denna period har antalet avlidna ökat med ca 41 procent
jämfört med år 2007 och med ca 22 procent jämfört med år 2006 men minskat
med ca 14 procent jämfört med år 2005, se tabell 8. Statistiken visar dock på att de
flesta vårdtagarna avlider i sitt hem på boendet och inte på annan plats.
Tabell 8
Januari-mars AAvlidna på
- boendet
47
2008
33
2007
39
2006
53
2005

AAvlidna på
- annan plats tex. sjukhus
8
6
6
11

Summa
55
39
45
64

Trycksår
Det har skett en ökning av trycksår med ca 25 procent jämfört med år 2007 och
med ca 14 procent jämfört med år 2006 men en minskning med ca 19 procent
jämfört med år 2005, se tabell 9.
En ny rutin har införts gällande riskbedömning av trycksår bland annat för att
förebygga och så långt som möjligt försöka eliminera trycksår. När en vårdtagare
flyttar in på ett särskilt boende ska modifierad Nortonskala en bedömning av
vårdtagarens risk att utveckla trycksår alltid utföras, se tabell 14.
Riskbedömningen ska följas upp minst en gång om året eller om det föreligger en
risk efter behov, för att förhindra trycksår. På Serafen och Fridhemmet används
också Biolight. En metod som utförs utvärtes och som visat sig bra och som
stimulerar kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande
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ljus. Sjuksköterskorna uppger även att vårdtagaren ofta fått trycksår redan under
sjukhusvistelsen före hemkomsten till boendet, som de sedan läker.
Sjuksköterskorna arbetar mycket med att förebygga trycksår.
Tabell 9
Januari-mars Stadium 1
kvarstående
missfärgning
2008
2007
2006
2005

10
9
10
11

Stadium 2
epitelskada

7
6
8
13

Stadium 3
fullhudsdefekt utan
sårkavitet
4
5
3
2

Stadium 4
fullhudsskada
med sårkavitet,
som är svårast
4
0
1
5

Summa

25
20
22
31

Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel har minskat med ca 5 procent jämfört
med år 2007, med ca 11 procent jämfört med år 2006 och med 16 procent jämfört
med år 2005. Det har däremot skett en ökning av ordinerade urinkatetrar med ca
10 procent jämfört med år 2007, oförändrat jämfört med år 2006 men skett en
minskning med ca 31 procent jämfört med år 2005, se tabell 10.
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. En ny rutin har införts 2008 där samtliga vårdtagare som
flyttar in ska erbjudas en utredning, se tabell 14. Flera enheter har påbörjat med att
kvalitetssäkra inkontinensområdet.
Tabell 10
Januari-mars
2008
2007
2006
2005

Inkontinens
442
464
499
525

KAD
22
20
22
32

Apodos och dosett
Statistiken grundar sig på den läkemedelshantering där sjuksköterskan övertagit
läkemedelsansvaret. Antalet vårdtagare som fick hjälp med sin
läkemedelshantering är oförändrad jämfört med år 2007, men har minskat med ca
11 procent jämfört med år 2006 och med ca 15 procent jämfört med år 2005, se
tabell 11.
De flesta av vårdtagarna får sina läkemedel delade från apotek, så kallad Apodos.
Övriga vårdtagare får sina läkemedel delade i dosett av sjuksköterska eller från
båda systemen. 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.
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Tabell 11
Januari-mars

Apodos

Dosett

2008
2007
2006
2005

373
370
398
395

98
93
134
169

Apodos +
dosett
66
80
72
70

Summa
537
543
604
634

Ordinerade läkemedel
Förbrukningen av fler läkemedel än åtta har ökat trots läkemedelsgenomgångar.
Vårdtagare som använder färre än åtta ordinerade läkemedel har minskat med ca
25 procent år 2007, oförändrat med år 2006 och minskat med ca 28 procent
jämfört med år 2005, se tabell 12.
Fler vårdtagare borde ha hamnat under gränsen mindre än åtta ordinerade
läkemedel. Många läkemedel interagerar med varandra. Det betyder att de på
olika sätt kan påverka, förstärka eller minska effekten av varandra. Andra
läkemedel kan vara direkt skadliga att ta tillsammans. Risken för detta ökar
naturligtvis avsevärt om patienten kanske använder så många som åtta eller fler
läkemedel samtidigt.
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. Läkemedelsgenomgångar är en
viktig del i att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och förbättra den enskildes
läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar 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.
Tabell 12
Januari-mars
2008
2007
2006
2005

Mindre än åtta
ordinerade läkemedel
261
349
263
363

Mer än åtta
ordinerade läkemedel
276
246
212
181

Summa
537
595
475*
544*

* Det saknas statistik från Fridhemmet år 2005-2006

Specifik omvårdnad
Den specifika omvårdnaden har minskat med ca 7 procent jämfört med år 2007,
ökat med ca 14 procent år 2006 och minskat med ca 29 procent år 2005, se tabell
13. Specifik omvårdnad ges till vårdtagare som exempelvis har behov av
respirator, tracheostomi, syrgaskoncentrator, intravenöst dropp, såromläggningar
eller som inte kan tillgodogöra sig vanlig kost utan får nutrition via någon form av
sond.
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Tabell 13
Januari-mars

2008
2007
2006
2005

Specifik Omvårdnad
pegsond/ iv.dropp/ syrgas/
sug/ stort sår, respirator, mm
25
27
22
35

MRSA

6
4
5
4

Riskbedömningar
När en vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende ska riskbedömningar och
utredningar gällande fallolyckor, maltnutrition, trycksår och urininkontinens alltid
genomföras, om den enskilde inte tackar nej eller om det av någon anledning inte
är relevant. Målet är 100 procent, vilket tabell 14 visar inte uppnåtts, sämst var
sjuksköterskorna på att utreda urininkontinens.
Instrument som ska användas är:
1. Downtown Fall Risk Index för att utvärdera fallbenägenheten
2. MNA (Mini Nutritional Assesment) för att mäta näringsstatus
3. Norton för att mäta risken för trycksår
4. Vårdprogram för urininkontinens
Under perioden januari – mars har det totalt nyregistrerats 54 journaler. För 48
vårdtagare var det relevant att genomföra en fallsriskbedömning enlig Downtown,
47 vårdtagare var det relevant att mäta näringsstatus enligt MNA och 49
vårdtagare var det relevant att mäta risken för trycksår enligt Norton. För 33
vårdtagare var det relevant att genomföra en utredning rörande urininkontinens, se
tabell 14.
Tabell 14
Januari -mars
Utförda
Ej utförda

Downtown Fall
Risk
87,5 %
12,5 %

MNA

Norton

Urininkontinens

62 %
38 %

78 %
22 %

36%
64%
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Tabell 1
Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer januari-mars 2008

* Antal
Vårdtagare

Egen regi Attendo Attendo
FridCare AB Care AB
hemmet Alströ- Alströ**135
mermerhemmet hemmet
0-2+6
3- 5 +6

Fall med skada 16
allt fr. blåmärke,
sårskada till
fraktur.
Fall utan skada 51
4
Läkemedel
Utebliven, Förväxlat, Dubbel
dos
Övriga MTP, 4
brister i Vårdkedjan, kommunikation,dokumentation mm
Byte av vård- 22
form till
9
sjukhus
- dagtid
- jourtid
0
Avlidna på
- boendet
- annan plats
2

Attendo
Care AB
Solbacken

Aleris
Aleris
Care
PilträSerafen det
**176

**121

** 64

Carema
äldreomsorg
St Erik
**30

**51

**62

0

4

6

17

15

3

26
9

42
20

40
8

65
25

22
0

4
1

0

2

6

8

1

1

4

3

5

23

2

0

0

2

1

6

10

0

9

5

7

20

2

4

0

2

0

1

3

0

Statistiken grundas på * antal vårdtagare som varit involverad i en avvikelse, bytt
vårdnivå och avlidit. ** antal platser/äldreboende
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Tabell 1
Sammanställning av hälso- och sjukvårdsindikatorer januari-mars 2008
Egen regi Attendo Attendo Attendo Aleris
Fridhem- Care AB Care AB Care AB Serafen
met
Alströ- Alströ- Solbacken **l76
*Medelvärdet/ **135
** 64
mermervårdtagare
hemmet hemmet
0-2+6
3- 5 +6
2/0/0/0
Trycksår
Stadium 1/2/3/4
Inkontinens/ 56
4
KAD
Specifik OmVårdnad sond/ 5
dropp/ sug/ O2/
sår, resp. mm
34
Apodos
44
Dosett
Apodos +dosett 11
Mindre än åtta 49
ord. läkemedel
40
Mer än åtta
ord. läkemedel

Aleris
Pilträdet
**121

Carema
äldreomsorg
St Erik
**30

**51

**62

1/0/0/0

2/2/1/0

0/0/1/0

3/2/1/3

2/2/1/1

0/1/0/0

43
1

54
2

52
0

156
6

54
6

28
3

0

0

2

9

6

3

41
2
5
35

51
1
9
39

48
8
8
36

132
14
22
73

41
28
8
16

26
1
3
13

13

22

28

95

61

17

* 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
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DAGSUTFLYKTER MED LUNCH UNDER 2007
I mars 2007 tecknade förvaltningen avtal med Leif Appelqvist, Rehst AB, om
genomförande av dagutflykter med lunch för pensionärer boende inom
Kungsholmens stadsdelsområde.
Målgruppen är äldre personer i ordinärt boende som har svårt att på egen hand ta
sig ut och som inte har biståndsbeslut om dagvård. Målet är målet, dvs resan går
till en lunchrestaurang där alla äter tillsammans. Den enskilde står för
matkostnaden medan stadsdelsnämnden betalar resan. Bussen hämtar vid
hemadressen om man har svårt att ta sig till Baltzars anhörig- och frivilligcenter.
Gånghjälpmedel eller rullstol är inget hinder för att följa med, inte heller en lättare
minnesstörning men man bör klara toalettbesök själv. Gruppen bestämmer
tillsammans vart man ska åka men det är framför allt två resmål som visat sig vara
mer populära än de övriga.
Resorna har genomförts 2 ggr per vecka, semestertid 1 gg per vecka. Totalt har 63
resor genomförts under året. 62 personer har hämtats vid dörren och 31 personer
har åkt från Baltzar. Bussen kan ta sju deltagare förutom chauffören och ytterligare
en personal. Ibland har anhörig eller hemtjänstpersonal följt med. Resorna startade
i mars och de sista genomfördes i december då man åt jultallrik. Resorna
administreras av personal vid Baltzar. Det krävs åtskilliga telefonsamtal för att få
verksamheten att flyta; många behöver bli påminda både en och två gånger att de
ska ut och resa och en del ringer också själva och frågar när resorna ska äga rum
och när de ska få delta nästa gång. Många av deltagarna är både gamla och
skröpliga och det händer att man måste tacka nej i sista stund då man just den
dagen inte orkar följa med. Då måste personalen snabbt få fram någon annan för
att fylla bussen. Det har alltid varit minst sex personer som följt med.
Resorna har varit mycket omtyckta av deltagarna. Det finns alltid vissa svårigheter
när en sådan här verksamhet ska starta. Bl a att nå ut till målgruppen. Det kan
också vara så att många behöver övertalas att följa med första gången och sen när
man träffat chauffören och övriga deltagare en gång så går det lättare. Det har
under året knutits kontakter i grupperna och många personer har gjort flera
dagutflykter. Förutom att deltagarna själva, både muntlig och med kroppsspråk,
visat sin uppskattning har även anhöriga hört av sig till Leif eller till personalen på
Baltzar och berättat om hur positivt de och deras närstående upplevt utflykterna.
Stadsdelsförvaltningen har mottagit två skriftliga positiva synpunkter på
verksamheten.
Verksamheten kommer att fortsätta 2008 med start i slutet av februari om vädret
tillåter och fortsätta till slutet av november samt eventuellt någon jullunch om
intresse finns bland deltagarna. Under 2007 har det både fallit ifrån deltagare och
nya kommit till. Det är nödvändigt att arbeta vidare med att nå ut till nya deltagare
och där är biståndshandläggarna, den projektanställde uppsökaren samt
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stadsdelsnämndens vaktmästare nyckelpersoner. Annons i lokaltidningen är en
annan informationskanal.

