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ÅRSREDOVISNING 2008
BILAGA 1

KVALITETS- OCH AVTALSUPPFÖLJNING
Verksamheter för äldre och funktionshindrade
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.
Under 2008 har stadsdelsförvaltningen följt upp både vård- och omsorgsboenden
och kundval hemtjänst enligt de mallar som stadsledningskontoret har arbetat fram
och som kommunfullmäktige har fastställt. Förvaltningen har genomfört både
anmälda och oanmälda besök i verksamheterna.
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 och
hemtjänstenheter. Mötena har varit ett forum för gemensamma frågor,
erfarenhetsutbyte och en diskussion om innehållet i verksamheterna.
Under sommaren 2008 genomfördes oanmälda och anmälda besök på alla vård
och omsorgsboenden som drivs på entreprenad. Det kan konstateras att vården i
stort har fungerat bra på alla boenden utom Serafens vård- och omsorgsboende.

Samtliga enheter som följts upp
Vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter
 Serafen , Aleris Äldreomsorg
 S:t Eriks, Carema Äldreomsorg
 Solbacken, Attendo Care
 Alströmerhemmet, Attendo Care

Box 49 039, 100 28 Stockholm . Telefon 08 508 08 015
kungsholmen@kungsholmen.stockholm.se
www.stockholm.se
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Pilträdets servicehus inklusive Gläntan dagvård, Aleris Äldreomsorg

Vård- och omsorgsboenden, tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § SoL
 Herden, Bruka Äldrevård AB.
 Stockholms Sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.
 Marieberg, Carema Äldreomsorg

Vård- och omsorgsboenden
Stockholms stads ramavtal köp av enstaka platser
 Stockholms sjukhem, Stiftelsen Stockholms sjukhem.
 Gästhemmet Edsby Slott.
 Herden, Bruka Äldrevård AB
 Marieberg, Carema Äldreomsorg
Hemtjänst enligt kundvalsmodellen för äldre och för personer med
funktionsnedsättning
 Arbetargatans hemtjänst, Carema
 Attendo hemtjänst
 Oliva hemtjänst, Olivia vård och omsorg
 Essinge hemtjänst, Carema
 Hemtjänsten på Hantverkargatan, egen regi.
 HSB Omsorg
 Fredhällshuset, sällskapet vänner till Pauvres Honteux
 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.
Gruppboende, tillsynsansvar enligt 13 kap. §22LSS.
 Västermalms Serviceboende, Frösunda LSS
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 Bergsgårdens och Västerbroplans dagliga verksamhet, egen regi

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
tillsynsansvar enligt Stockholms stads ramavtal
 Frösunda Dalagatan, daglig verksamhet
 Franstorps verkstäder, daglig verksamhet
Tillsynsansvar enligt 13 kap. §22LSS.
 INUTI, daglig verksamhet, stiftelsen INUTI.
 Teckensurra, daglig verksamhet, Sensus bildningsförbund
 Tasava, daglig verksamhet, Tasava AB
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UPPFÖLJNING AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN
OCH DAGVERKSAMHETER
Uppföljning Serafen,
drivs av Aleris från den 1 februari 2008 (avtalet upphävt)
Aleris övertog driften av Serafen den 1 februari 2008. Under sommaren, hösten
och vintern har det inkommit många klagomål på Serafen, kvalitetsuppföljare och
MAS har med anledning av detta genomfört kontinuerliga oanmälda besök på
Serafen och kunnat konstatera att den kritik som framförts stämmer. I samband
med införande av nya scheman har det uppstått bemanningsproblem som gett
effekter på hur vården och omsorgen fungerat. Aleris tog fram en åtgärdsplan i
september men situationen på Serafen har ändå varit fortsatt turbulent med
bemanningsproblem både vad gäller sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och
därmed har det uppstått stora brister i kontinuiteten. Aleris har inte haft fungerande
ledning och rutiner för att förvissa sig om att vården och omsorgen för den
enskilde fungerat. Aleris har fortfarande svårigheter att leva upp till den personal
kontinuitet som är nödvändig för god vård och omsorg. Det har varit stora brister
gällande städning, hygien och tillgång till förbrukningsmaterial. Under året har tre
av fyra chefer slutat, under januari 2009 när den fjärde chefen slutar görs en
omorganisation till tre enheter och en övergripande chef. I oktober 2008
genomfördes en uppföljning med tre enhetschefer, den fjärde var sjuk och har
sedan dess inte återkommit i tjänst. Sedvanlig uppföljning har varit svår att
genomföra då det hela tiden sker förändringar i verksamheten.
Bemanningsuppgifter som getts vid ett tillfälle stämmer inte vid ett annat,
oklarheter i ledning och organisation gör att det inte finns någon struktur och
stabilitet i verksamheten. Det behövs en långsiktigare personalplanering och en
tydligare arbetsledning för att säkra kontinuiteten och omvårdnaden.
Stadsdelsnämnden har vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 beslutat att häva
avtalet.

Uppföljning Solbacken,
drivs av Attendo Care.
Attendo tog över verksamhetsdriften 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, enheten
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har påbörjat arbetet med att dokumentera i ParaSoL, två mentorer är friställa tom
april månad för att arbeta med att introducera ParSoL.
Åtgärdsplan.
- samtliga boende ska ha en aktuell genomförandeplan
- utbildning i livsmedelhygien
- 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
- dokumentationen i Vodok måste ske under rätt sökord

Uppföljning S:t Erik,
drivs av Carema
Boendemiljön på S:t Eriks är trivsam och personalen har ett gott bemötande
gentemot de boende. Ny verksamhetschef tillträdde till sommaren och jämfört
med föregående uppföljning har verksamheten nu stabiliserat och fått en bättre
struktur. Förvaltningen har under året haft återkommande avtalsdiskussioner med
Caremas ledning om bemanning, rutiner och arbetssätt. I april utökades
omvårdnadspersonalen på dagtid, arbetet med att utveckla och förbättra rutiner
fortlöper. Hälso- och sjukvården på sjuksköterskenivå fungerar bra men det saknas
den struktur och de rutiner som behövs för att kvalitetssäkra verksamheten.
Utföraren uppfyller inte avtalet avseende bemanning av sjukgymnast och
arbeterapeut och de boende kan inte utifrån dagens förutsättningar erbjudas
träning eller behandling i någon egentlig omfattning. Dokumentationen har
förbättrats och arbetet med att utveckla den pågår.
Åtgärdsplan.
– uppfylla driftsavtalet gällande tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut
– vikarie ska tas in även vid förstadagsfrånvaro
– skriftlig enhetsspecifik rutin för egna medel ska upprättas där det tydligt framgår
vem som är ansvarig och hur hanteringen ser ut
– plan för personalens kompetensutveckling måste upprättas
– all personal ska ha utbildade i kost, nutrition och livsmedelshygien
– uppdatera personalen i basala hygienrutiner
– säkerheten måste förbättras avseende förvaring av alcogel, maskindiskmedel och
vassa föremål
– skriftlig rutin för vård i vård i livets slut ska upprättas
– skriftliga lokala rutiner efter MAS riktlinjer måste upprättas, se QUSTA
åtgärdsplan

Uppföljning Alströmerhemmet och Pilträdets servicehus
Har påbörjats under slutet av december och är inte helt slutförda än.
Sammanfattning av uppföljningarna kommer att redovisas i tertial 1, 2009.
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Uppföljning Fridhemmet och Titania
drivs av Temabo sedan 1 juni 2008
Den 1juni 2008 övertog Temabo driften av Fridhemmet servicehus. Det var initialt
en del klagomål om vårdens innehåll och en ökning av medicinavvikelser. Detta
kan till viss del härröras till att övertagandet skedde precis när semesterperioden
började och att flera i personalen var nyanställda. Åtgärder har vidtagits,
medicinavvikelserna har minskat och vården har stabiliserats. En temacoach har
besökt alla boende på Fridhemmet och sammanställt de boendes behov och
önskemål gällande aktiviteter. Utifrån dessa samtal ska aktiviteterna anpassas så
att de motsvarar individuella behov och stimulerar till deltagande i sociala
sammanhang. Avtalsuppföljning kommer att ske under första kvartalet 2009.

Tillsynsbesök Marieberg
drivs av Carema
Mariebergs har en hemlik och trivsam boendemiljö. Verksamhetschefen är
utvecklingsinriktad med goda idéer om utveckling av vården och omsorgen. SoL
och HSL dokumentationen förs nu i Safedoc och är betydligt förbättrad mot
föregående år. Det saknas fortfarande lokala skriftliga enhetspecifika rutiner.
Åtgärdsplan.
- upprätta skriftliga enhetsspecifika rutiner för SoL och HSL
- individuella kompetensutvecklingsplaner
- upprätta och tillämpa egenkontroll livsmedelshantering
- sjuksköterskan måste få utbildning i Safedoc
- till nästa uppföljning ska sjuksköterskan ha utbildning i förskrivning av
inkontinenshjälpmedel

Herden, tillsynsbesök och uppföljning av ramavtal
drivs av Bruka vård och omsorg AB
Herden bedriver en god individuellt utformad vård och omsorg i en trivsam
boendemiljö. De boendes behov av aktiviteter och utevistelse tillgodoses på ett bra
sätt.
Enhetens mål är att de boende ska ha så få läkemedel som möjligt, man försöker
hitta andra lösningar innan läkemedel sätts in, t.ex. löser man oro eller ångest och
sömnsvårigheter med omtanke, värme och lite mat. Alla boende får regelbunden
toalettassistans. Sedan föregående uppföljning har dokumentationen förbättrats
betydligt i HSL, arbetet med förbättring av SoL dokumentationen måste fortsätta.
Under hösten kommer ledningen att genomföra en planeringsdag där man bl.a. ska
utbilda i dokumentation.
Åtgärdsplan.
- utbildning i basala hygienrutiner ska genomföras
- fortsatt förbättring och utveckling av SoL dokumentationen
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Tillsynsbesök och uppföljning av ramavtal Stockholms
sjukhem
Stockholms sjukhem har en stadigvarande positiv utveckling inom vård- och
omsorgsarbetet. Boendemiljön är trivsam, personalen arbetar lugnt och bemöter de
boende med respekt. Bemanningen är god, för att säkra de boendes behov av
trygghet och säkerhet på kvällen inom demensenheterna finns alltid en personal
tillsammans med de boende i de allmänna utrymmena. För att bättre kunna
tillgodose individuella behov har paramedicinarna utökats från 2,5 till 2,8.
Neurologisk enheten har hittat former för att ytterligare höja kvaliteten i
omvårdnaden genom att ha fyra volontärer som besöker boendet.
Åtgärdsplan.
- alla boendeenheter ska följa rutinen för hantering av egna medel, egna medel
ska
förvaras i kassaskåp
- fortsätta utveckla och förbättra SoL dokumentationen, även nattinsatser ska
framgå i
genomförandeplanen
- fortsätta utveckla och förbättra HSL dokumentationen

Uppföljning av ramavtal Edsby slott
drivs av Edsby slott AB
Edsby slott ligger i vacker omgivning utanför Upplands Väsby. Slottet har en
hemtrevlig och ombonad atmosfär. Boende har mycket goda möjligheter till
utevistelse. Arbetet inom enheten utgår från individens behov. Verksamheten
arbetar utifrån de krav som ställs på vårdgivaren enligt ramavtalet.
Verksamhetschefen finns i verksamheten och har ett stort intresse av
utvecklingsfrågor. Ombyggnad genomförs mellan 2008-2011 för att alla boende
ska få tillgång till egen toalett. Enheten har årligen minst en volontär utöver
ordinarie vårdpersonal.
Åtgärdsplan
– personalen kompetens måste kompletteras avseende livsmedelshygien, kost och
Nutrition

UPPFÖLJNING AV HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE OCH FÖR
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Uppföljning hemtjänst kundval, Carema
enhet Arbetargatan
Verksamheten finns i en trevlig och välkomnande lokal. Tillgängligheten är god
och personalen är trevlig och serviceinriktad. Enheten arbetar aktivt med
benchmarking och ständigt förbättringsarbete är utmärkande. Kundantalet har ökat
avsevärt sedan föregående uppföljning. Enheten har åtgärdat föregående års
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avvikelser och upprättat skriftliga enhetsspecifika rutiner utifrån sitt arbetssätt.
Dokumentationen har förbättrats, en mentor finns för närvarande frikopplad på
heltid för att utbilda och stödja personalen i arbetet med att forsätta utveckla
dokumentationen.
Åtgärdsplan.
- anhöriganställda ska dokumentera
- fortsatt utveckling och förbättring av SoL dokumentation, det ska framgå i
dokumentationen vem som är kontaktperson
- utbildning i nutrition och livsmedelshygien

Uppföljning hemtjänst kundval, Carema
enhet Essinge
Personalläget på enheten är stabil och kontinuiteten är god, Enheten har arbetat
med fortsatt utveckling av rutiner, arbetssätt och dokumentation. Rutinpärmen
måste kompletteras med ytterligare enhetsspecifika rutiner och de uppmuntras att
ta kontakt med Caremas enhet på Arbetargatan för erfarenhetsutbyte. För att
förbättra dialogen vid uppföljningen bör enhetens representanter ha förberett sig
genom att gå igenom föregående års protokoll och åtgärder.
Åtgärdsplan
- i genomförandeplanerna ska kontaktpersonens namn alltid framgå och de bör bli
mer
individuellt utformade, det ska framgå vad - hur - när hjälpen ska ges.
Uppföljning av
genomförandeplanerna måste genomföras i enlighet med angivet
uppföljningsdatum.
- kompetensutvecklingsplan ska upprättas
- signeringslistor för egenkontroll av livsmedelshantering ska upprättas, ny
termometer
ska inköpas och kylskåpet städas
- in- och utkvittering av nycklas ska säkras

Uppföljning hemtjänst kundval Attendo
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 31 %. En ny
egenuppföljning ska genomföras inom året.
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Enheten saknar 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.
Under året har Attendo fått avsevärt förändrat kundunderlag och har därför nu
sammanfört öst-väst till en enhet
Åtgärdsplan.
- 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.

Uppföljning hemtjänst kundval, Olivia
Olivias hemtjänst har en ljus och trevlig lokal på S:t Eriksgatan. Utföraren arbetar
aktivt med att minimera antal vårdbiträden hos kunden. Brukare med stora
omvårdnadsinsatser ska totalt dag- och kvällstid högst möta fem olika
vårdbiträden. Enheten förefaller vara välstrukturerad men saknar i många fall
skriftliga enhetsspecifika rutiner som är kända av samtlig personal.
Dokumentationen måste förbättras. Personalen måste utbildas i hur och vad som
ska dokumenteras. Genomförandeplaner saknas fortfarande i vissa fall trots att
personen i fråga haft hjälp en längre tid.
Åtgärdsplan.
- enhetsspecifik rutinpärm ska upprättas och förankras i personalgruppen
- dokumentationen måste utvecklas och säkras. Den ska förvaras brandsäkert
- utbildning i kost och nutrition och livsmedelshygien ska genomföras.
- utbildning i basala hygienrutiner ska genomföras
- delegeringar ska vara aktuella och underskrivna av vårdbiträden och
distriktssköterska

Uppföljning hemtjänst kundval, egen regi
Enhet Hantverkargatan
Enheten har nu en tydligare struktur och arbetssätt än vid förra uppföljningen. En
koordinator är utsedd för varje team och på kvällar och helgerna finns en person i
tjänst med övergripande ansvar. Enheten ska under 2009 införa ParaGå som är en
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modell där alla vårdbiträden har en handdator för information och dokumentation.
Förvaring av kunders nycklar sker i Key Manager. Personalen har personlig
användarpeg för att få ut nycklar och alla nycklar kan på detta sätt spåras till
respektive personal. Kunden väljer själv varifrån man vill få maten levererad. De
som bor nära matleverantör får, om man så önskar, varm mat, de som bor längre
bort får kall matlåda levererad i kylväska. Dokumentationen har förbättrats och är
nu samlad i ParaSoL. Genomförandeplanerna kan bli mer individuellt utformade
och daganteckningar ska föras vid händelser av betydelse.
Åtgärdsplan.
- uppdatera enhetsspecifika rutiner för egna medel, Lex Sarah samt egenkontroll
av
livsmedel

Uppföljning hemtjänst kundval, HSB Omsorg
HSB Omsorg har ny ledning och en stabilare personalgrupp vilket märktes tydligt
vid besöket. Enheten har sedan föregående uppföljning bättre struktur och ordning
i verksamheten. De har arbetat med att åtgärda brister och avvikelser men deras
tidigare tidplan har förskjutits till januari 2009. Enheten har inför ett system,
Avista, för att kvalitetssäkra insatser. Systemet bygger på att personalen registrerar
besök och insats hos kund via mobiltelefon och ett chip som sitter invid kundens
ytterdörr i hallen. Systemet infördes våren 2008 och ska utvärderas efter ett år.
Åtgärdsplan.
- enheten måste upprätta enhetsspecifika rutiner samt dela upp dessa i personal
respektive verksamhetsrutiner
-all personal ska förses med identitetshandling som regelmässigt ska uppvisas
förkunderna
- SoL-dokumentationen ska förbättras och genomförandeplanerna ska utvecklas
-rapportering av klagomål och synpunkter ska ske till stadsdelsförvaltningen
-utbildning i kost, nutrition och livsmedelshygien ska genomföras
-egenkontrollprogram för livsmedelshantering ska upprättas
-utbildning i basala hygienrutiner för nyanställd personal ska genomföras

Uppföljning hemtjänst kundval, Fredhällshemmet
Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en ideell förening som driver
verksamhet i två fastigheter i Fredhäll. I hyran ingår viss service samt middag. När
man behöver mer insatser ansöker man om hemtjänst hos kommunens
biståndshandläggare. Av 131 boende har 16 beviljad hemtjänst. Verksamhetens
gemensamma lokaler ger ett trivsamt intryck. Verksamheten har en stabil personal
som garanterar god kontinuitet.
Verksamheten måste fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla sin SoLdokumentation framför allt vad gäller genomförandeplanernas utformning.
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Åtgärdsplan.
-genomgång och uppdatering av enhetsspecifika rutiner ska genomföras

UPPFÖLJNING VERKSAMHET FÖR
FUNKTIONSHINDRADE.
Herden, Linden, Strandparken och Tegelpråmen
Intraprenad
Verksamheten har i huvudsak en bra kvalitet och man arbetar utifrån de lagar,
riktlinjer och begrepp som styr gruppboenden enligt LSS. Verksamheten som
helhet har lång erfarenhet och kompetens av att arbeta med målgruppen.
Personalen är kunnig och har ett engagemang i att göra tillvaron så bra som
möjligt för de boende. Skriftliga åtaganden har tagits fram av personalen och följs
kontinuerligt upp på APT och redovisas i samband med tertialrapporter,
verksamhetsberättelse m.m.
Så mycket som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering tillsammans
med anhöriga och god man. De boende har en gång i veckan uppföljning/planering
tillsammans med sin stödperson på boendet. Varje boende har sin individuella
pärm med uppgifter som förnyas vid behov tillsammans med stödpersonen. Det är
S:t Eriks kvartersakut som ansvarar för de boendes hälso- och sjukvård i
gruppbostäderna. Det har varit byte av läkare men för tillfället finns en fast
husläkare. Kontakten med DSK fungerar också bra i nuläget. Varje boende har en
hälso- och sjukvårdspärm som de har med sig vid sjukhus, läkar- och
tandläkarbesök. Innehållsförteckningen varierar från enhet till enhet men för
boendesäkerheten och så att personal hittar snabbt, måste strukturen vara lika. I
pärmarna ska aktuell dokumentation sitta längst fram och tydligt, det var inte så på
alla enheter. Tegelpråmen hade bäst översikt i sina pärmar.
Gruppbostaden Strandparken, har under året haft kontinuerliga problem med
sjukfrånvaro och bemanning av två tjänster. Verksamheten har haft svårighet att
rekrytera personal med adekvat kompetens och även svårighet med att nå
kontinuitet i bemanningen. Detta påverkar verksamhetens kvalitet då samtliga
brukare i gruppbostaden har omfattande behov av omvårdnad utifrån en
omsorgsnivå som ställer mycket höga krav på kompetens och erfarenhet hos
personalen.
Åtgärdsplan
- verksamheten behöver säkerställa att det finns rutiner för att tillgodose
kvalitetskraven
även vid ordinarie personals frånvaro
- verksamheten behöver utveckla ett tydligare ledningssystem för kvalitet enligt
SOSFS 2005:12 samt 2006:11
- verksamheten behöver utarbeta ett mer enhetligt system med samma rubriker/
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flikar i brukarnas pärmar för dokumentation av omvårdnad samt hälso- och
sjukvård
- dokumentation som rör hälso- och sjukvård måste separeras från SoL
dokumentation
och läggas i egna mappar
- rensa upp i hälso- och sjukvårdspärmarna så att aktuell dokumentation sitter
längst fram och tydligt

Kungsholmen och Kristinebergs gruppbostäder,
Drivs av Assist bostad och omsorg i StockholmVerksamheten har en mycket god
kvalitet utifrån begreppen individualisering, trygghet och inflytande. All
omvårdnad är individuellt utformad efter den enskildes behov och önskemål.
Verksamheten bygger på en hög grad av struktur med fasta rutiner, förutsägbarhet,
kontinuitet och tydlighet. Den enskilde har en stödperson som ansvarar för att
stödinsatserna följer de uppsatta målen i den enskildes handlingsplan. Hälso- och
sjukvården följs efter MAS riktlinjer. Kontakten med distriktssköterskan i
primärvården fungerar idag bra.
Åtgärdsplan
- utföraren behöver komplettera aktuella genomförandeplaner, med
den enskildes/god mans underskrift, samt skicka dessa till respektive
biståndshandläggare
- se över nyckelhanteringen där personal övertagit läkemedelshanteringen

Västermalms gruppbostad
Drivs av Frösunda LSS AB
Verksamheten bedrivs enligt de mål och intentioner som anges i LSS.
Verksamheten har ett innehåll och kompetens som svarar mot de behov av
individuellt utformat stöd som verksamhetens målgrupp har. Verksamheten har för
respektive deltagare en utförlig dokumentation av mål och delmål samt
beskrivning av hur omvårdnad, arbetsuppgifter och aktiviteter är utformad utifrån
den enskildes behov. Verksamheten har den kompetens och erfarenhet av
målgruppen som Länsstyrelsen föreskriver. Verksamheten uppfyller kriterierna för
anmälan av personskada respektive anmälan av missförhållande i verksamheten
enligt § 24a LSS. Verksamheten saknar ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Sammantaget uppvisar verksamheten en god kvalitet.
Åtgärdsplan
- utföraren saknar ett kvalitetsledningssystem för verksamheten enligt SOSFS
2006: 11
- skriftliga rutiner för samverkan med Habiliteringen och psykiatrin inom
landstingets hälso- och sjukvård behöver arbetas fram
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Enheten för personlig assistans
Egen regi
Utföraren erbjuder insats i form av personlig assistent dag och kvällstid. Personlig
assistans erbjuds även nattetid om behovet överstiger sammanlagt mer än fyra
timmar under perioden 23.00-08.00. Är behovet mindre tillhandahåller utföraren
insats i form av nattpatrull. Assistansen som erbjuds är först och främst inriktad på
att tillgodose de grundläggande behoven på grund av fysisk funktionsnedsättning.
Antalet brukare, varav två med omfattande assistans, har minskat inom enheten
under senaste året. Som en konsekvens av det har personalstyrkan minskat med
nära 30 %. Idag har enheten 29 brukare som de utför assistans åt. Förutom
enhetschef, en bemanningsassistenter samt en administrativ assistent så omfattar
enheten cirka 70 hel och deltidsanställda personliga assistenter varav hälften har
en så kallad anhöriganställning. Beställningar om assistans till personer med flera
funktionsnedsättningar ställer stora krav på utformningen av assistansinsatsen.
Ibland kräver uppdraget dubbelbemanning. Utförarens tidsram för att planera och
verkställa beställningen av assistans, fullt ut, är upp till tre månader.
Enhetschefen besöker alla nya brukare och skaffar sig därmed en god kunskap om
deras behov och personalens arbetsmiljö. Utföraren och brukaren upprättar en
skriftlig överenskommelse kring uppdraget. Därutöver ska utföraren upprätta en
genomförandeplan tillsammans med brukaren och/eller dess företrädare
innehållande vad insatsen omfattar och hur stödet ska utformas för att målet med
insatsen ska nås. Enheten har dokumentation kring respektive brukares behov och
assistans men det saknas fullständig dokumentation enligt stadens riktlinjer, i form
av upprättade och av båda parter undertecknade genomförandeplaner.
Enhetschefen håller sig kontinuerligt uppdaterad om verksamheten och förändrade
behov hos brukarna genom regelbundna hembesök samt genom daglig
telefonkontakt eller besök på personallokalen av assistenterna.
Den assistansberättigade har stort inflytande över vem som ska anställas som
assistent och hur assistansen ska utföras. Brukaren erbjuds att aktivt delta i
rekrytering av de assistenter som han/hon behöver. Utföraren svarar för
annonsering och aktivt sökande efter lämpliga assistenter och intervjuer. Beslut
om anställning sker i samråd med brukaren. Assistenterna som rekryteras ska ha
omvårdnadsutbildning och helst erfarenhet av vård eller assistansarbete. Ibland
kräver uppdraget att assistenter med specialutbildning rekryteras. Från föregående
års uppföljning kvarstår frågorna om utbildning i livsmedelshygien och nutrition.
Åtgärdsplan
- aktuella genomförandeplaner ska finnas för samtliga brukare, vara upprättade i
samråd
med denne, underskrivna av båda parter samt delgivna beställande enhet
- utbildning i livsmedelshygien och nutrition ska vara genomförd
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- enheten behöver ta fram en plan, senast till årsskiftet 2008/2009, för hur de ska
klara kravet
på dokumentationsskyldighet samt krav på utbildning i livsmedelshygien och
nutrition

Bergsgården och Västerbroplan, daglig verksamhet
Egen regi
Kungsholmens dagliga verksamhet erbjuder ett brett utbud av skilda verksamheter.
Målsättningen är att tillgodose arbetstagarnas behov utifrån var och ens
funktionsnedsättning, förmåga, intresse och önskemål, i en miljö som stimulerar
till socialt samspel. Verksamheten är indelad i tre arbetslag utifrån inriktning på
arbetsuppgifterna och med hänsyn till arbetstagarnas behov av stöd. När
arbetstagaren börjar i verksamheten erbjuds arbetstagaren stöd i att kartlägga sin
aktivitets- och arbetsförmåga för att därefter träna sig i en arbetsroll med
successivt ökad självständighet. För varje arbetstagare utformas ett individuellt
schema över insatsens innehåll. Av schemat framgår vilken arbetsinstruktör som
ger arbetstagaren stöd i respektive aktivitet. Varje arbetstagare har en stödperson i
verksamheten. Stödpersonens uppgift är att ha ett huvudansvar för att
arbetstagarens behov, åsikter och önskningar kommer fram vid planering av
schema och aktiviteter samt att följa upp att insatsen genomförs enligt de mål som
satts upp. Stödpersonens uppgift är också att, i samråd med arbetstagaren, verka
för en god och kontinuerlig relation med hans eller hennes nätverk.
Åtgärdsplan
- verksamheten uppfyller endast delvis kriterierna för dokumentation, enligt
SOSFS 2006:5
och behöver upprätta en plan till årsskiftet 2008/2009 för hur man ska nå målet
med
genomförandeplaner för alla arbetstagare till 090531
- verksamheten behöver presentera en plan för brandskydd senast december 2008

Frösunda Dalagatan, daglig verksamhet
Drivs av Frösunda LSS AB
Verksamheten bedrivs enligt de mål och intentioner som anges i LSS.
Verksamheten har ett innehåll och kompetens som svarar väl mot de behov av
individuellt utformat stöd som personer med förvärvad hjärnskada har.
Verksamheten har för respektive deltagare en utförlig dokumentation av mål och
delmål samt beskrivning av hur omvårdnad, arbetsuppgifter och aktiviteter är
utformad utifrån den enskildes behov. Verksamheten har rutiner för samverkan
med biståndshandläggare, landstinget samt anhörig/god man. Verksamheten
uppfyller kriterierna för anmälan av personskada respektive anmälan av
missförhållande i verksamheten. Inga anmälningar enligt ovan har inkommit under
året. Verksamheten har rutiner för klagomålshantering samt uppföljning och
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utvärdering av insatser för den enskilde. Sammantaget uppvisar verksamheten en
mycket god kvalitet.
Åtgärdsplan
- verksamheten ska sammanställa befintlig dokumentation i en genomförandeplan
som undertecknas av brukaren och dennes eventuella företrädare samt skickas till
beställaren
-verksamheten ska presentera ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11

Tillsyn Inuti, daglig verksamhet
Drivs av stiftelsen INUTI
Verksamheten bedrivs enligt de mål och intentioner som anges i LSS.
Verksamheten har ett innehåll och kompetens som väl svarar mot de behov av
individuellt utformat stöd i den konstnärliga processen som personer inom
målgruppen har. Verksamheten behöver utveckla dokumentationen kring
genomförandet av insatsen samt dokumentation av vissa rutiner i verksamheten.
Verksamheten uppfyller inte helt de formella kriterierna för kvalitet enligt LSS
men uppvisar en god kvalitet avseende innehåll och bemötande.
Åtgärdsplan
- verksamheten behöver utveckla dokumentationen kring genomförandet av
insatsen enligt SOSFS 2006:11
- verksamheten behöver förtydliga de skriftliga rutinerna samt ta fram en blankett
för anmälan av missförhållanden enligt SOSFS 2008:11
- verksamheten behöver hitta en struktur för samverkan med Habiliteringscenter i
syfte att arbetstagarna i högre grad ska få tillgång till deras insatser

Tillsyn Tasava, daglig verksamhet
Drivs av Tasava AB
Innehållsmässigt visar Tasava i huvudsak en god kvalitet. Verksamheten har lång
erfarenhet och kompetens av att arbeta utifrån ett individualiserat förhållningssätt
samt arbetar med beprövade metoder för att möta unga med autism och andra
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta i kombination med att man
uppfyller kraven på dokumentation samt samverkan utgör en god grund för att
bedriva daglig verksamhet enligt LSS. Tasava AB har inga pågående avtal kring
enskilda platser enligt LSS med någon stadsdel inom Stockholms stad eller annan
kommun.
Verksamheten visar brister avseende följande:
- lämplig lokal att bedriva verksamheten i saknas
- tillräcklig kunskap i LSS och dess grundläggande värdebegrepp saknas
- försäkring för den aktuella verksamheten saknas
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Tillsyn Teckensurra
Drivs av Sensus bildningsförbund
Verksamheten bedrivs enligt de mål och intentioner som anges i LSS.
Verksamheten har ett innehåll och kompetens som väl svarar mot de behov av
individuellt utformat stöd som personer med utvecklingsstörning i kombination
med dövhet/hörselnedsättning har. Verksamheten har för respektive deltagare en
utförlig dokumentation av mål och delmål samt beskrivning av hur omvårdnad,
arbetsuppgifter och aktiviteter är utformad utifrån den enskildes behov.
Verksamheten uppfyller kriterierna för anmälan av personskada respektive
anmälan av missförhållande i verksamheten. Inga anmälningar enligt ovan har
inkommit under året. Sammantaget uppvisar verksamheten en mycket god kvalitet
och uppfyller i huvudsak kriterierna för kvalitet i verksamhet enligt LSS.
Åtgärdsplan
- verksamheten behöver arbeta med att utveckla ett tydligare
kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11

Franstorp verkstäder
Ekonomisk Förening
Franstorps verkstäder är en daglig verksamhet med inriktning mot lindrigt måttligt
utvecklingsstörda. Verksamheten innehåller verkstäder inom snickeri, måleri, läder
och textil samt en tidningsredaktion och en kolonilott. Varje arbetstagare har en
kontaktperson som tillsammans med arbetstagaren, utifrån dennes önskningar och
behov, planerar vilka arbetsuppgifter och aktiviteter som den enskilde ska ha
under året. Varje morgon träffas respektive verkstadsgrupp, 5-6 arbetstagare och 2
personal, och går igenom vad som ska ske under dagen. Varje arbetstagare har ett
individuellt schema över sina aktiviteter. Verksamhetens mål är att lyfta fram de
enskilda arbetstagarnas förmågor, inom respektive hantverk, och utveckla dem i
syfte att arbetstagaren ska bli så självständig som möjligt. Verksamheten arbetar
med olika former av bildstöd, mallar och färdiga modeller för att konkretisera
arbetsuppgifterna och arbetsprocessen. Verksamheten är framgångsrik i att lyfta
fram, inspirera och utveckla de enskilda arbetstagarnas skapande förmåga och
därigenom stärka deras självbild och självkänsla.
Åtgärdsplan
- verksamheten uppfyller inte kriterierna för dokumentation och ska senast
årsskiftet 2008/2009 lämna en åtgärdsplan för hur man ska uppnå en fullgod
dokumentation med underskrivna genomförandeplaner samt löpande
journalföring
enligt LSS, SOSFS 2005:6 och avtal
- verksamhetens brister i dokumentation kring de enskilda arbetstagarna ska
vara åtgärdade till den 31 maj 2009
- verksamheten behöver ta fram ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS
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2006:11 till den 31 maj 2009

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten på
Kungsholmen och Essingeöarna hösten 2008
Bakgrund
Den första januari 2002 infördes kundvalsmodellen gällande ledsagarservice,
hemtjänst och avlösarservice i Stockholms stad. Kundvalsmodellen innebär att
alla pensionärer och funktionshindrade själva får bestämma vem som ska utföra
de biståndsbedömda insatserna. Både privata och kommunala alternativ finns.
Tryggheten att själv kunna välja utförare är viktig för den enskilde då man kan
byta utförare om man inte är nöjd med hur insatserna utförts. Valfriheten syftar
också till att bättre kunna tillgodose den enskildes behov genom att de enskilda
utförarna har möjlighet att specialisera sig exempelvis genom att ha personal som
kan flera språk, har särskilda kunskaper om synskadade, psykiska funktionshinder
eller liknande (Valfrihet inom hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice i
Stockholms stad 2001).
På Kungsholmen innebär kundvalsmodellen att det finns 54 olika utförare av
hemtjänst, ledsagning, städning och avlösning att välja bland. Av dem är det tre
stycken som endast tillhandahåller städtjänster. Av dessa är det för närvarande 30
utförare som har valts av någon av Kungsholmens hemtjänsttagare och sex av
dem står för merparten av hemtjänstuppdragen. Av de 30 utförare som är valda av
Kungsholmens hemtjänsttagare är 16 representerade i den här undersökningen.
Beställarenheten har slumpmässigt valt ut 127 personer från oktober månads
kundlistor vilket motsvarar cirka var tionde hemtjänsttagare. Upphandling av
dessa företag görs centralt i staden en gång per år liksom en uppföljning av
hemtjänsttagarnas uppfattning av hemtjänsten.
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Utförare som omfattades av uppföljningen
Undersökningen omfattade totalt 16 utförare och av dem var det 5 stycken som
hade tio eller fler av de hemtjänsttagare som deltog i undersökningen. Antalet
intervjuade personer från respektive företag står i proportion till hur många som
valt just den utföraren och det är det slumpmässiga urvalet av hemtjänsttagare
som påverkat vilka utförare som omfattats av undersökningen. Vidare är även två
hemtjänstgrupper på servicehus representerade trots att dessa inte omfattas av
kundvalsmodellen. Det är viktigt att hålla i minnet att antalet intervjuade skiljer
sig markant åt mellan de olika utförarna och att resultaten därför inte är helt
jämförbara. Man får se jämförelserna mellan de olika utförarna som en
fingervisning snarare än en sanning.

Utförare/företag

Antal intervjuade

Carema

33

Attendo Care

18

Olivia Vård och omsorg AB

16

HSB Omsorg

13

Hemtjänsten på Hantverkargatan

10

Fridhemmets hemtjänst

8

Pilträdets servicehus

8

Stiftelsen Isaak Hirsch minne

4

Curo hemtjänst AB

3

Borgerskapets hemtjänst

3

Fredhällshusen, SVHP

2

Hemstödsgruppen

2

Hushållsnära tjänster

2

Sisu Seniorservice AB
Finskt seniorboende AB

2
2

Nordisk Hemservice AB

1

Tabell 1. De av hemtjänsttagarna valda utförarna

Uppföljnings- och utvärderingsmetod
En biståndshandläggare har intervjuat samtliga utvalda hemtjänsttagare via
telefon. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett färdigt formulär i
dataprogrammet WebSurvey som innehöll 45 frågor (bilaga 1) och avslutades med
en öppen fråga där hemtjänsttagarna hade möjlighet att lämna övriga synpunkter.
Frågorna har sedan förra årets undersökning ökat då dessa var 17 stycken. Dock
finns dessa 17 frågor med men de har vidare preciserats liksom utökats med frågor
gällande social samvaro, aktiviteter, måltider samt alltfler frågor angående den
hemtjänstpersonal de äldre möter. Totalt intervjuades 127 personer då inget
bortfall accepterades eftersom det bedömdes som viktigt att få ett så brett underlag
som möjligt. Om någon inte ville delta eller inte gick att nås på telefon
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intervjuades istället nästa person på listan. Dock förekom ett litet internt bortfall
på de frågor som inte var obligatoriska

Resultatredovisning
Det totala antalet intervjuade var 127 personer, av dem var alla pensionärer över
65 år. Åldersfördelningen låg mellan 66- och 102 år. Medelåldern bland de
intervjuade var 87. Frågan om hur gammal man är var ej en obligatorisk fråga att
svara på. Detta till trots svarade samtliga 127 så något bortfalla förekom inte på
denna fråga.
Åldersfördelning bland hemtjänsttagare SoL
Ålder över
65

Antal

127

Medelålder

87

Lägsta ålder

66

Högsta ålder

102

Tabell 2. Åldersfördelning bland hemtjänsttagarna.

Bland hemtjänsttagarna är en övervägande del kvinnor. Av de intervjuade
personerna är sammanlagt 85,8 procent kvinnor och 14,2 procent män.
Könsfördelning bland hemtjänsttagare
Över 65 år
Kön
Män
14,2 %
Kvinnor
85,8 %
100 %
Totalt
Tabell 3. Könsfördelning bland hemtjänsttagarna.

Val av utförare
I Stockholm stads tillämpningsanvisningar framgår det att biståndshandläggaren
ska informera hemtjänsttagaren om alla godkända utförare på ett objektivt sätt.
Om den enskilde eller dennes närstående inte själv kan välja ska
biståndshandläggaren utifrån sin professionella kompetens hjälpa till att välja den
utförare som bäst motsvarar den enskildes behov. Det finns för närvarande inte
något sätt för hemtjänsttagarna att kontrollera eller granska utförarnas kvalitéer. I
den utförarkatalog som biståndshandläggaren ger den enskilde som underlag för
valet finns samtliga utförare presenterade. Den enskilde kan läsa en kort
information/presentation om varje utförare och därefter göra sitt val. Dock är det

s

SID 19 (52)

enligt hemtjänsttagarna svårt att göra ett val enbart baserat på de uppgifter som
finns i katalogen.
Det vanligaste är att hemtjänsttagarna inte vet, eller inte minns, vad de valt. Att
utföraren har sin lokal nära hemtjänsttagarens bostad är ofta avgörande för vilken
utförare de väljer. Vidare framgår det även att anhöriga varit behjälpliga i
processen liksom upplevelser av att man själv inte valt utan att den hemtjänst de
har idag tilldelades dem då de vistats på sjukhus inför hemgång. Några citat som
belyser hur den enskilde ser på valet av utförare är: ”de valde dem åt mig när jag
kom hem från sjukhuset”, ”valet gjorde jag själv utifrån katalogen och tog de som
lät bäst”, ”jag bara chansade men det blev ju bra” eller ”visste inte att man kunde
välja”. Det är inte heller ovanligt att man lagt på minnet vilken utförare man har
utan att man istället bara benämner dem som hemtjänsten. Av dem som
tillfrågades angav 57,5 % att det var de själva som gjorde valet medan återstående
procent uppgav av de faktiskt inte fått välja eller att de inte riktigt visste vad det
innebar. Vidare anser 58,3 % av hemtjänsttagarna att de fått tillräckligt med
information om vilka val man kan göra rörande sin hemtjänst. De andra påtalade
att detta inte var fallet och 29,1% svarade att de inte visste om informationen var
tillräcklig eller ej. Vidare sade man att huvudsaken var att de faktiskt var nöjda
med den utförare det blev.
Varför hemtjänsttagarna valt den utförare de har
Svar
Vet/minns ej
Rekommendation av anhörig/god vän
Boende i utförares fastigheter
Närhet till bostaden
Eget val ur utförarkatalogen
Rekommendation av biståndshandläggaren
Annat
Totalt

Antal
30
24
22
18
17
12
4
127

Tabell 4. Val av hemtjänstutförare

Hur mycket hjälp har hemtjänsttagarna?
Insatser enligt SoL beviljas efter ett avgiftssystem där skalan går från ett till sex.
Avgiftsgrupp ett innebär att man bara har trygghetslarm, och sex betyder att man
har regelbunden hjälp dygnet runt alla dagar i veckan. Medeltalet för vilket
avgiftsgrupp de undersökta hemtjänsttagarna ligger i är 3,8 för de som omfattas av
SoL, vilket betyder att de flesta har hjälp 3-5 gånger i veckan inklusive eventuell
dagverksamhet och trygghetslarm. Vilken avgiftsgrupp hemtjänsttagaren ligger i
avgör dock inte hur många timmar hemtjänst man blivit beviljad utan endast hur
ofta man får hjälp. Resultatet visar att de flesta som deltagit i undersökningen
behöver hjälp med mer än bara serviceinsatser. Tilläggas bör att de som enbart har
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trygghetslarm och ligger i avgiftsgrupp 1 inte var med i urvalet. Av de tillfrågade
var det sammanlagt 3,9 procent som enbart hade hjälp med städning.

Många nöjda med hemtjänsten
Av de hemtjänsttagare som intervjuats uppger 94,5 procent att de är nöjda med sin
hemtjänst. Många av dem talar gott om hemtjänsten och säger: ”vad skulle jag
göra utan dem”, ”de är alla som kommer mycket gulliga och bra”, ”jag tycker att
jag kan föra en bra dialog med dem vilket gör att jag är mycket nöjd”.
Av dem som uppger att de är nöjda med hemtjänsten har 90,6 procent hjälp med
mer än bara städning. Hur länge man haft samma utförare tycks inte spela någon
roll för hur nöjd man är. De som haft samma hemtjänst i flera år är i stort sett lika
nöjda som de som haft samma hemtjänst i mindre än ett år. Av dem som svarat att
man är nöjd med sin hemtjänst kan man även se att de anser sig erbjudas
möjligheter till utevistelser, aktiviteter samt social samvaro. Vidare anser även 89
procent av dem att de kan vara med och påverka vid måltidssituationer. En del av
dem som svarat att de i dagsläget var nöjd med sin hemtjänst sa att det inte alltid
fungerat lika bra men att det på det hela taget har fungerat på ett sådant sätt att de
anser sig vara nöjda. De nöjda hemtjänsttagarna angav även att detta berott på en
god dialog samt ett gott bemötande från personalen, 93,7 procent meddelade att
hemtjänstpersonalen tar till sig av deras eventuella klagomål om sådana skulle
finnas. De fem största hemtjänstgrupperna finns representerade i tabellen.
Nöjda hemtjänsttagare fördelat på utförare
Carema
Attendo care
Olivia Vård och Omsorg
Hsb Omsorg
Hemtjänsten Hantverkargatan

31 av 33 eller 93 %
13 av 18 eller 72 %
16av 16 eller 100 %
13 av 13 eller 100 %
10 av 10 eller 100 %

Tabell 5. Andel nöjda hemtjänsttagare fördelat på utförare.

Missnöjda med hemtjänsten
Endast 5,5 procent, eller 7 av de tillfrågade personerna är missnöjda med sin
hemtjänst. Här är skillnaden inte stor mellan män och kvinnor då männen utgjorde
2,4 procent av dessa och kvinnorna då de återstående 3,1 procenten.
Dessa personer uppger att en stor anledning till missnöjet är dels bristande
kontinuitet bland hemtjänstpersonalen, brister i social verksamhet såsom
utevistelser, aktiviteter samt social samvaro. Vidare upplever dessa personer i
högre grad att de själva inte kan påverka sina måltidssituationer, då främst att man
inte kan få lagad mat i hemmet. Vid frågor gällande problem med språket uppger
dessa missnöjda personer att detta inte är det största hindret utan att de istället
upplever att personalen är stressad och att de har svårt att passa tider. Till skillnad
från förra årets rapport där 80 procent av de intervjuade svarade att de saknade
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arbetsplan/genomförandeplan eller veckoschema säger nu 92,9 procent att de
faktiskt har en sådan. Vad man dock kan se upplevas som ett missnöje är att de
tillfrågade saknar en kontaktperson, denna siffra utgör 16,5 procent av de
tillfrågade. Detta gör att de inte alltid vet vart de ska vända sig vid frågor samt att
kontinuiteten blir sämre. Av de som svarat att de har en kontaktperson 83, 5
procent säger de flesta att de är nöjda med denne och att det är dem som i största
utsträckning utför arbetet hos hemtjänsttagaren. Bland de som är missnöjda anser
en allt större andel att de inte är nöjda med den kontaktperson de har, i de fall att
en sådan faktiskt finns. Detta tycks då bero på att de sällan träffar personen i fråga
då kontinuiteten bland personalen brister. De hemtjänstgrupper som hade någon
eller några missnöjda hemtjänsttagare finns representerade i tabellen.
Missnöjda hemtjänsttagare fördelat på utförare
Attendo Care
Carema

5 av 18 eller 36%
2 av 33 eller 6%

Tabell 6. Andel missnöjda hemtjänsttagare fördelat på utförare.

Viktigt att notera är att antalet intervjuade från respektive utförare skiljer sig åt
vilket påverkat resultatets generaliserbarhet. Dock kan man konstatera att
kontinuiteten är viktigt för att man ska känna sig nöjd, likaså att man inte känner
att personalen tar sig tid och inte stressar iväg. Att ständigt behöva förklara vad
som ska göras samt att behöva instruera och förklara hur man vill ha det upplevs
som mycket jobbigt. Bland dem som inte är nöjda är klagomål på tillgänglighet
vanligt samt att de upplever att de inte får det bemötande av personalen som de
önskar.

Kvalitetsaspekter
Nedan beskrivs några olika kvalitetsaspekter som samtliga har betydelse för hur
hemtjänsttagarna upplever hemtjänsten. Flera av dem finns beskrivna i
Stockholms stads äldreomsorgsplan.
Kontaktperson
I Stockholms stads äldreomsorgsplan för åren 2006 – 2010 anges att användandet
av kontaktperson är ett sätt att uppnå kontinuitet och trygghet hos den enskilde.
Kravet på användandet av kontaktperson finns uttryckt i det ramavtal som ligger
till grund för upphandlingen av hemtjänst. Sammanlagt uppger 83,5 procent av
hemtjänsttagarna att de har kontaktperson. Notera att siffrorna för de olika
utförarna inte är jämförbara då antalet intervjuade från respektive utförare skiljer
sig åt. De fem största hemtjänstgrupperna finns representerade i tabellen.
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Andel hemtjänsttagare som uppger att de har kontaktperson
Carema
87%
Attendo Care
66%
Olivia Vård och Omsorg
100%
Hsb Omsorg
61%
Hemtjänsten på Hantverkargatan
100%
Tabell 7. Andel hemtjänsttagare som uppger att de har kontaktperson fördelat på
utförare.

Värt att notera är att av dem som uppgivit att de inte har någon kontaktperson har
de flesta ändå någon av personalen som de känner att de har lite mer kontakt med,
vidare säger man även att man annars ringer till utförarnas kontor där man kan få
tag på en samordnare. Vad som i detta anses vara problematiskt är att de där inte
alltid svarar och att det kan dröja innan de hör av sig då man lämnat meddelande.
Av de 16,5 procent som uppger att de saknar kontaktperson säger vissa att behovet
av en sådan inte är så stort sett till hur mycket hjälp man har medan andra skulle
tycka att det vore bra att veta vem man ska tala med vid diverse frågor rörande sin
hemtjänst.
Kontinuitet och trygghet
För att uppnå kontinuitet och trygghet är det viktigt att begränsa antalet personer
som arbetar hemma hos den enskilde. Av de tillfrågade uppgav 74 procent att
samma personal återkom regelbundet. Av dem som var missnöjda var bristande
kontinuitet en av de vanligaste anledningarna till missnöjet. En återkommande
kommentar var att de tyckte bra om i stort sett all personal, få undantag, men att
det ändå blev jobbigt att det ständigt var olika. Detta då man ansåg det vara
betungande att ständigt behöva gå igenom hur hjälpen skulle utföras. Man
uttryckte att det var ” jobbigt att ständigt behöva instruera personalen i vad som
ska göras”. De ansåg dock oftast att detta inte var personalens fel utan snarare en
organisatorisk fråga och undvek därför att klaga för att inte ”ställa till det” för
personalen. Vissa uttryckte att ” de som sitter på kontoret borde vara ute i
verkligheten och se hur det egentligen funkar”, detta gällande hur bra det vore om
kontinuitet fanns samt den stressfaktor som de intervjuade kunde uppleva då
personalen ständigt måste skynda till nästa person.
Ett fåtal tyckte dock att det saknade betydelse om samma personal återkom eller
inte bara de kunde sin sak. Dessa personer hade dock främst hjälp med
serviceinsatser såsom städ samt tvätt och tyckte därför inte att detta var lika viktigt
då deras insatser inte var av samma omsorgsgivande art som andras. Några citat
som förtydligar hur hemtjänsttagarna tänker angående den bristande kontinuiteten:
”väldigt olika vilket känns otryggt”, ”periodvis kommer samma personer, men nu
är det många olika”, är ofta samma på vardagar men olika på helgerna.” Flera av
hemtjänsttagarna påpekar att det oftast fungerar bra på vardagarna då man känner
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igen den personal som kommer, men att det är sämre på kvällar och helger. Många
av de intervjuade påtalade även vikten av deras trygghetslarm som de sa var en
anledning till att deras vardag kändes allt tryggare, ”skönt att ha vetskapen om att
det alltid kommer någon om det händer mig något”.
Respekt och integritet
En annan kvalitetsaspekt är att den enskildes integritet respekteras, att hjälpen
utförs enligt den enskildes önskemål. 98,4 procent av de tillfrågade uppgav att
personalen är lyhörd för, och tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska
utformas. Av dem anser sig 17 personer inte haft någon anledning att framföra
klagomål då de mestadels är nöjda men bland de 3 personer som faktiskt framfört
sina åsikter upplevs det att dessa inte respekteras. Dessa sa att ”det beror på vem
man talar med” eller ”det verkar ändå inte göra någon nytta.” Detta till trots ansåg
100 procent att de var nöjda med hur man blev bemött av personalen men 97,6
procent svarade att de ansåg att de blev bemötta med respekt. Vidare ansåg 98,4
procent att personalen tog hänsyn till hur deras hjälp skulle utformas vilket man
ansåg vara viktigt då man i så stor utsträckning som möjligt ville behålla sina egna
vanor. Vad gällde egna vanor ansåg 96,1 procent att de helt kunde behålla dessa,
de återstående procenten ansåg detta stämma till viss del eller så ansåg man sig
inte ha en åsikt i frågan. Vad man ansåg vara problematiskt gällande detta var att
man fullt ut inte kunde bestämma sina egna tider eller att man ibland ansåg sig
behöva mer tid då ens tillstånd inte alltid var det bästa.
Tillgänglighet
På frågan om det går att nå personalen när man har behov av kontakt uppger 96,9
procent att det inte är några problem. Flera av de tillfrågade uppger att de
använder sitt trygghetslarm för att få kontakt med personalen, andra säger att de
har telefonnumret till hemtjänstlokalen men att de där inte alltid svarar. Några av
dem som anser att det här kan vara problem säger att de inte fått något
telefonnummer samt att det vidare är svårt att veta vem man ska tala med då man
inte har någon kontaktperson. Vidare säger 95,3 av dem som tillfrågats att de vet
vart de kan vända sig då problem uppstår.
123 personer uppger att de anser att personalen har den kunskap samt kompetens
som behövs som behövs för att hjälpa dem, för att utföra de insatser som de är
beviljade. Vidare anser 96,1 procent att personalen passar överenskomna tider. De
övriga säger här att de inga fasta tider har och att personalen oftast ringer då de
närmar sig. En person sa även att de ibland ringer för att höra om de faktiskt
behöver komma. De som anser att personalen passar tiden säger att det finns viss
reservation vad gäller hjälp av mer akut art som personalen utför som kan göra att
de kommer sent, detta säger de intervjuade är fullt förståeligt bara om de ringer
och talar om varför de inte kommit. Vad som var vanligt förekommande bland de
intervjuade var en rädsla för att inte bli ihågkomna och inte få den hjälp man är
beviljad. Av de hemtjänsttagare som intervjuats uppgav 99,2 procent att de visste
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vilken hjälp de var beviljade och 97,6 procent ansåg att de faktiskt fick denna
hjälp med få undantag från en inte alltid perfekt städning samt vissa förseningar.
Bemötande
Ytterligare en kvalitetsaspekt är bemötandet. Gott bemötande både mot den
enskilde och mot dennes anhöriga är något som ska prägla den service och omsorg
som ges. Sammanlagt uppgav 100 procent att de var nöjda med
hemtjänstpersonalens bemötande. Vidare ansåg 97,6 procent att det helt stämde att
man även blev bemött med respekt. Av dem som intervjuats var man tillfreds med
den personal som utförde ens insatser men önskade här ofta en allt större
kontinuitet. Gällande bemötandet av personal tog många upp hur viktigt det var att
de som kom hem till dem inte var stressade vilket upplevdes gör a mötet mycket
ansträngt. Dock ansåg 87,4 procent att personalen har den tid som krävs för att
utföra beviljade insatser, bland de övriga ansåg man att personalen allt som oftast
var mycket stressad och inte hann sitta ned vid hemtjänsttagarens måltider fastän
detta stod med i beslutet som skickats hem till dem. Av dem som sa att de ständigt
träffade en stressad personal, alltså 16 personer uttrycktes en misstro gentemot
organisationen och inte dess personal.
Arbetsplan/Genomförandeplan och tid som tillbringas hos den enskilde
I Stockholms stads ramavtal finns ett uttryckligt krav om en individuell
handlingsplan/arbetsplan/genomförandeplan som ska utformas tillsammans med
den enskilde och/eller dennes företrädare. Detta för att försäkra att den enskilde
själv får inflytande över sin hemhjälp. I undersökningen visade det sig att 92,9
procent av de tillfrågade uppger att de har en sådan arbetsplan/genomförandeplan
som visar när de ska få hjälp under veckan och även vilka insatser som ska utföras
respektive dag. Av dem som inte har någon arbetsplan/genomförandeplan uppger
de allra flesta att de inte heller tyckte att det behövdes då de istället hade muntliga
överenskommelser som fungerade bra. Av dessa sade man att personalen oftast
ringde på morgonen för att meddela när de skulle komma, detta var vanligt
förekommande bland dem som främst hade hjälp med serviceinsatser såsom städ
samt tvätt. Muntliga överenskommelser är enligt flera av de tillfrågade ofta att
föredra då man upplever en ökad flexibilitet och personlig anpassning vilket
många uppskattade. Många sade även att de fick en sådan
arbetsplan/genomförandeplan vid hjälpens början och att man nu lärt sig hur
hjälpen utformats.
Legitimation
Enligt det ramavtal som råder mellan Stockholms stad och hemtjänstutförarna står
det tydligt att utföraren svarar för att både deras egna anställa och deras
underentreprenörer ska bära giltig legitimation på ett sätt så att den är synlig för
den enskilde. Av de intervjuade hemtjänsttagarna uppgav 77,9 procent, eller 99 av
de 127 tillfrågade, att den personal som kom hem till dem varken bar namnskylt
eller uppvisade legitimation. Den vanligaste kommentaren bland hemtjänsttagarna
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var att man kände igen de flesta i personalen. Man sade även att de vid besöket
presenterade sig om man var där för första gången och sade var man kom ifrån.
Vidare uppgav man även att vissa ringde i förväg för att säga att man skulle få sina
insatser utförda av ny personal. De flesta hemtjänsttagarna uppgav att det inte
spelar någon roll om personalen uppvisar legitimation eller inte, vidare uppgav
även en del av dem att de aldrig tänkt på det eller att de ser så dåligt att de ändå
inte skulle kunna se någon.
De övriga menade dock att det kunde kännas otryggt då det kom personal som
inte kunde uppvisa legitimation. Främst var detta ett problem där
personalkontinuiteten var bristande. Många utförare sades ändå i stor utsträckning
ha introducerat ny personal tillsammans med den ordinarie personalen vilket
medförde att de flesta hemtjänsttagare ändå inte kände sig helt utlämnade.

Jämförelse med tidigare uppföljningar
Jämfört med förra årets undersökning har det skett en rad olika förbättringar. Förra
året uppgav 41 procent att de tillfrågade att de hade en kontaktperson, i år var
motsvarande siffra 83,5 procent. Dock är det viktigt att se till att detta efterfrågas
av dem som saknar det och att ett kontaktmannaskap upplevs som en god trygghet
för dem som vet vem de ska tala med om problem uppstår eller om man har tankar
kring hur ens hemtjänst ska utformas. Detta till trots är ökningen mycket stor och
bör ytterliggare eftersträvas då de som saknar en enbart kunde se fördelar med att
ha en sådan.
Vidare har en förbättring skett gällande hur nöjd man är med personalens
bemötande. I årets undersökning delger 100 procent att de är nöjda vilket ställs
gentemot förra årets siffra som utlästes 92 procent. 98,4 procent berättar även att
personalen tar hänsyn till hur man vill att ens hjälp ska utformas, denna siffra var
föregående år 88 procent. Detta tycks även ligga till grund för ökningen vad gäller
bemötandet liksom hur hög andel som ansåg sig bli bemötta med respekt, 97,6
procent.
Stora förbättringar har skett gällande arbetsplaner/genomförandeplaner, där
hemtjänsttagarna kan utläsa vilken hjälp de ska få och när. Förra året angav 28
procent att de delgetts en sådan medan siffran i år uppkommer till 92,9 procent.
En viss förbättring kan även ses gällande personalens användande av legitimation,
namnskylt. Förra året svarade 17 procent av de tillfrågade, att den personal de
träffade bar legitimation. I år svarade 22,1 procent av de tillfrågade att personalen
bar legitimation.

Sammanfattning av intervjuerna
Sammanfattningsvis visar resultatet av årets kvalitetsuppföljning en ökning inom
de flesta områden. Då andelen hemtjänsttagare som anser att de är nöjda med
personalens bemötande uppgått till 100 procent och där man känner i en allt större
utsträckning att man får vara med och utforma hur ens hjälp skall se ut.
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Gällande kontinuitet och trygghet syns även här en förbättring men är någon som
vidare bör eftersträvas då man bland dem som är missnöjda kan utläsa en
bristande personalkontinuitet, oberoende hur mycket hjälp man har. Viktigt att
påpeka är att kontaktmannaskapet används allt flitigare och att upp till närmare 93
procent har tagit del av samt varit med och utformat en
arbetsplan/genomförandeplan.
Vidare kan man i årets undersökning även se vad hemtjänsttagarna anser om sin
möjlighet till utevistelser samt social samvaro. Denna möjlighet anses av de flesta
vara mycket stor fastän man inte alltid kan utnyttja den till följd av sitt
hälsotillstånd. Vidare talar man även om sina måltider där en stor andel tycks
känna att de kan vara med och påverka vad som serveras.
De flesta kommentarer som de intervjuade lämnat är att de i det stora hela är
mycket nöjda med sin hemtjänst och att man förstår att saker och ting inte längre
kan utföras exakt såsom de tidigare gjorts då man gjorde det själv. Vidare säger
många att ”det är tur att hemtjänsten finns, vad skulle man annars göra,”
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MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKAS (MAS)
RAPPORT AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Uppföljning av QUSTA (Quality, Uppföljning,
Säkerhet, Tillsyn och Ansvar)
Sammanfattning
Under år 2008 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
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 hälsooch 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 backat och uppnår i genomsnitt ca 82 procent av
de uppställda kraven på god kvalitet jämfört med ca 84 procent år 2007, ca 86
procent jämfört med år 2006 och ca 84 procent jämfört med år 2005. Enheternas
procenttal varierar från ca 76 till 88, se tabell 1.
De förbättringsmöjligheter som finns kvar består till stor del av att uppdatera och
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 legitimerad
personal ska kunna komma in på en enhet och självständigt klara av att utföra ett
arbetspass.
Hälso- och sjukvårdsdokumentationen uppfyller inte helt regelverkets krav. Det
finns brister i upprättandet av status och planer. De omvårdnads/rehabproblem
som en vårdtagare har och som beskrivs i journalen ska också kunna följas i
journalen. Att utarbeta en diagnos och precisera vårdtagarens problem, risk, resurs
eller behov samt fastställa ett mål är att beskriva den fortsatta inriktningen på
omvårdnads- och rehabarbetet samt ett förväntat resultat. Det är mycket viktigt att
följa upp vårdens effekt avseende vårdtagarens status fortlöpande under hela
vårdtiden. Det gäller både kort- och långsiktiga resultat i förhållande till diagnoser,
uppsatta mål och åtgärder.
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För att nå upp till standarden för godkänd kvalitet i QUSTA, krävs
förbättringsarbete. Varje vård- och omsorgsboende har fått en redogörelse om
uppföljningen med förbättringsförslag, där de områden är angivna som måste
förbättras. Enheterna ska lämna in förslag till åtgärdsplan och flera av dem har
påbörjat arbetet med att upprätta rutiner som uppfyller QUSTAS kvalitetskrav,
men man har kommit olika långt.
Granskning har utförts vid Alströmerhemmet, Serafen, Solbacken, S:t Erik,
Pilträdet och Fridhemmet. Uppföljningen är en redovisning av samtliga
kvalitetsområden i QUSTA och genomsnittet av samtliga enheters poäng samt en
jämförelse med år 2007, 2006 och 2005, se tabell 2.
Därutöver har apoteksgranskning av akut och buffert läkemedelsförråden
genomförts av apoteket. Hygienronder på Solbacken, S:t Erik och Serafen har
genomförts av hygiensjuksköterska från vårdhygien. Alströmerhemmet och
Solbacken medverkar i ett projekt rörande vård i livets slutskede som Stockholms
sjukhem driver.

Redovisning av samtliga kvalitetsområden
INLEDNING
MAS ansvarar för att regelbundet följa upp hälso- och sjukvården inom särskilda
boendeformer. Vid uppföljningen används kvalitetsinstrumentet QUSTA som är
framtaget av masar från tio stadsdelsnämnder och kommuner i Stockholm och
Stockholms län. Kvalitetsinstrumentet 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 hälsooch 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.
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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 omsorgsboenden och
går igenom de besvarade frågorna med berörda. Inom projektet Medicinskt
Ansvarig för rehabilitering (MAR) har MAR 2008 följt upp vissa delar av
QUSTA. Områden som rör medicintekniska produkter, fall och rehabilitering.
Varje kapitel i instrumentet, förutom dokumentationen, har poängsatts till 20
poäng, totalt 280 poäng. De enheter som inte har någon enhet för
demenshandikappade kan uppnå maximalt 260 poäng. Kvalitetsuppföljningar ska
stimulera verksamheterna till ständig förbättring och vidare- utveckling.
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.
Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2008
18

2007
18

2006
19

2005
18

En enhet uppfyller kraven. Sex enheter saknar en rutin för hur arbetsterapeut och
sjukgymnast ska samverka vid läkarkontakt.
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.
2008
17

2007
17

2006
18

2005
18
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Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. En enhet måste uppdatera de lokala
rutinerna rörande läkemedelshanteringen. I samtliga verksamheter brister det i
signeringen av överlämnat läkemedel på signeringslistan efter intagen dos. En
enhet måste upprätta tydliga rutiner så att inventering av narkotika följer MAS
riktlinjer. Fyra enheter har inte följt apotekets rutin rörande deras
kvalitetsgranskning att anmärkningar ska åtgärdas inom tre månader. En enhet
måste säkra hanteringen av material som sprutor och kanyler. Det ska vara inlåst.
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
2008
18

2007
19

2006
19

2005
18

Två enheter uppfyller kraven. Brister som framkom hos fyra av enheterna var att
det inte genomförs utbildning med skriftlig kunskapstest vid nya delegeringar och
vid förlängning av delegering, vilket alltid ska ske. En enhet måste upprätta rutiner
så att delegering alltid görs om vid byte av sjuksköterska. På samma enhet måste
en rutin upprättas så att en sjuksköterska inte ansvarar för fler än tjugo
delegeringar. För samtliga enheter är det viktigt att delegeringarna utförs i Vodok
och att aktuella delegeringar förvaras i en pärm. De enheter som anlitar mobilt
sjukskötersketeam måste se till att de följer MAS riktlinjer.
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
2008
18

2007
18

2006
18

2005
18
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Tre enheter uppfyller kraven. En enhet måste upprätta en lokal skriftlig rutin
gällande avvikelsehanteringen. Tre enheter brister det i kunskap om vem som ska
dokumentera den upptäckta händelsen och det är även oklarheter om hur och
vidtagna åtgärder återkopplas till vårdpersonalen. En enhet måste upprätta tydliga
rutiner så att avvikelserna dokumenteras i både journal och avvikelseprogram.
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
2008
17

2007
19

2006
19

2005
19

Ingen enhet uppfyller kraven. Fyra enheter har upprättat lokala rutiner men de
behöver uppdateras. Två enheter måste upprätta en skriftlig lokal rutin gällande
MTP. Tre enheter måste se till att det finns en rutin så att MTP kontrolleras av
teknisk kunnig personal minst en gång per år. En enhet måste upprätta en rutin så
att personal utbildas och instrueras i användandet av MTP. Två enheter har
påbörjat men inte slutfört märkning och inventarieregistrering av 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.
Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2008
13

2007
15

2006
15

2005
15
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Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Några enheters personal arbetar både i
köket och inne hos de boende i samband med morgonarbetet och frukosten.
Samtliga enheter har brister hos personalen när det gäller att använda
köksförkläden vid hantering av mat. Det brister även ibland hos personal när det
gäller att använda skyddskläder och handsprit vid omvårdnadsarbetet samt vid
byte av smutsiga personalkläder. Det slarvas också med att inte ta av sig utan bära
nagellack, ringar och klockor i vårdarbetet. På fem av enheterna finns inte alltid
tillgång till tvål och pappershanddukar, avsett för personalen, inne hos de boende.
VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE
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
2008
17

2007
16

2006
18

2005
18

En enhet uppfyller kraven. Två av enheterna saknar skriftliga lokala rutiner för
palliativ vård. Sex av enheterna måste upprätta en rutin så att en individuell
vårdplan alltid genomförs vid vård i livets slutskede samt att det dokumenteras i
vårdplanen. Två av enheterna uppger att det inte finns någon rutin för att använda
sig av 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
2008
13

2007
13

2006
11

2005
13

Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Området inkontinens har även vid
tidigare uppföljningar varit bland lägsta poäng i genomsnitt. Detta är ett område
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som måste lyftas fram och prioriteras i kvalitetsarbetet för samtliga enheter.
Inkontinensproblem skall utredas av personal med rätt kompetens. Enheterna är
skyldiga att ha sjuksköterska med förskrivningsrätt. Det brister i utredning.
Samtliga enheter måste skapa en rutin så att boende med urininkontinenssymtom
utreds och att utredningen dokumenteras i patientjournalen. Det finns också brister
i hur åtgärder för att förebygga inkontinens vidtas, hur behovet av toalettassistans
tillgodoses, hur inkontinenshjälpmedel utprovas. Ett utbildningsprojekt rörande
utredning och arbetssätt gällande urininkontinens påbörjades under 2007 och
avslutades 2008.
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 en riskbedömning göras. Riskbedömningen skall dokumenteras i patientjournalen, 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
2008
17

2007
17

2006
18

2005
17

Ingen enheter uppfyller kraven alltigenom. Nästan samtliga av enheterna måste
skapa en lokal rutin för riskbedömning av trycksår där Nortonskalan används och
analyseras och dokumenteras i status. Det saknas hos några enheter rutin på hur
sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad inom området sårvård och även rutin för
smärtstatus när de boende uppvisar smärta. Det saknas rutin för 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. Livsmedelsverketst riktlinjer för
planering av måltidssammansättning bör följas. Sjuksköterskan skall göra en
riskbedömning vid eventuella nutritionsproblem på grund av sjukdom, ät- och
sväljsvårigheter, problem med tänderna o s v. Bedömningsmallen Mini Nutritional
Assessment (MNA) ska användas och 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.
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Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2008
17

2007
18

2006
17

2005
16

Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Samtliga enheter måste upprätta en rutin
för riskbedömning av malnutrition. Bedömningen ska analyseras och
dokumenteras i journalen. Fyra enheter uppger att nattfastan kan vara mer än 11
timmar. En enhet uppger att de tar BMI när den boende flyttar in men följer sedan
inte alltid upp BMI värdena.
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.
Vid inflyttningen ska en riskbedömning där bedömningsmallen Dowtown Fall
Risk Index = fallriskanalys används alltid genomföras. 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 journalen. Det bör finnas skriftliga rutiner för vilka åtgärder som
vidtas när en boende faller ofta.
Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2008
16

2007
17

2006
17

2005
16

Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Tre enheter saknar rutin för
förebyggande av fall och fallskador. Några enheter saknar lokala skriftliga rutiner
för hur man genomför en individuell riskbedömning av fallrisk i samband med
inflyttning och att resultatet dokumenteras i journalen. En enhet måste upprätta en
rutin så att sjuksköterskan alltid kontakta läkare när boende med
demenshandikapp faller. En enhet bör upprätta en skriftlig rutin för hur fall
hanteras när vårdtagare faller ofta. Två enheter måste se över och genomföra
utbildning om fallförebyggande åtgärder, riktad till omvårdnadspersonal. En enhet
behöver få till stånd gemensamma möten mellan de olika professionerna för
utvecklande av fallpreventionsarbetet.
DEMENS
På gruppboende för personer med demenshandikapp skall det alltid finnas
personal, både dag och natt. Enheterna bör inte ha fler än nio boende. Det ska
finnas sjuksköterska med kompetens inom området demens och geriatrik eller
öppen hälso- och sjukvård. 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 svenska språket.
Det skall finnas rutiner för hur individuella demenslarm ordineras och kunskap om
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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
2008
16

2007
16

2006
16

2005
15

Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Kompetensutveckling minst en gång per
år inom demensvård saknas på två enheter, vilket är oerhört viktigt att all berörd
personal får. På tre enheter saknas även rutin för hur personal regelbundet ska ges
handledning och utbildning samt på tre enheter uppgavs att det fanns brister i
språkkunskaperna hos personalen. Tre av enheterna saknar sjuksköterska med
kompetens inom området demens/geriatrik/öppen hälso- och sjukvård.
REHABILITERING
Om behov finns skall en journal 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
2008
17

2007
17

2006
20

2005
19

Två enheter uppfyller kraven. Fyra enheter måste säkra möjligheten till att i större
utsträckning prioritera och kunna erbjuda individuell träning/behandling. Skapa en
rutin för hur paramedicinarna medverkar i vårdplanering. En enhet saknade
anställd sjukgymnast vid uppföljningen och en enhet kunde inte tillgodose
arbetsterapeutisk träning i grupp. En enhet utför bedömningar över
kompetensgränserna utifrån områdesansvar. Risk finns då för insatser på fel nivå
och uteblivna insatser från arbetsterapeut respektive sjukgymnast då specifik
kunskap inom varandras områden saknas.
MUN- OCH TANDHÄLSOVÅRD
Sjuksköterskan skall vid inflyttning bedöma munhälsan. Denna bedömning
rubriceras som ett munvårdstatus och ska dokumenteras i journalen. Problem i
munnen kan ha betydelse för individens välbefinnande. En god munhygien är
viktig för att förebygga sjukdomar och för att kunna inta föda. Individen skall
erbjudas munhälsobedömning årligen och omvårdnadspersonalen skall följa de råd
som tandhygienisten ger.
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Genomsnittet för enheterna av maximalt 20 poäng
2008
13

Ingen enhet uppfyller kraven alltigenom. Samtliga enheter måste se till att all
personal får kännedom om överenskommelsen om uppsökande tandvård och att de
får utbildning i munvård. Munhälsobedömning infördes under slutet av år 2008.
Munhälsobedömningen fick ett lågt poäng, delvis kanske beroende på att det inte
dokumenterats under hälso- och sjukvården, utan till viss del på grund av att man
trott det ska höra till den sociala omvårdnaden. Munvården har tidigare enbart
kontrollerats och dokumenterats när det blivit ett nutritionsproblem, men kommer
från och med år 2009 även finnas med i hälso- och sjukvården.
DOKUMENTATION
Legitimerad personal är skyldig att föra journal. När en vårdtagare flyttat in på ett
särskilt boende ska en patientjournal upprättas. En patientjournal skall innehålla de
uppgifter som krävs för en god och säker vård av patienten. Dokumentationen
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.
Vårdtagarens journal är ett av de viktigaste redskapen i det dagliga vårdarbetet. 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 anamnes,
status och vårdplaner.
Idag skriver hälso- och sjukvårdspersonalen (HSL-personalen) i Vodok som är en
tvärprofessionell journal1 . Det vill säga sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter skriver i samma journal och under samma sökord. Vid införande av
dokumentationsystemet Vodok fick samtlig HSL-personal under två halvdagar och
en halv uppföljningsdag utbildning i användandet av dataprogrammet. Under 2008
har HSL-personal fått fortbildning i hur de ska dokumentera i journalen,
exempelvis hur man använder rätt sökord, hur man gör en vårdplan.
Enheterna använder även de program som rör avvikelse och delegering. Vilket
innebär att MAS/MAR lättare kan granska dokumentationen genom bland annat
stickprov samt följa upp avvikelse och delegering. MAS/MAR har under år 2008
på samtliga enheter genomfört stickprovsgranskning av patientjournalerna.
Ett sammandrag av enheternas resultat har gjorts, då bristerna i dokumentationen
inte avviker nämnvärt från enhet till enhet. Ett slumpmässigt urval av
patientjournaler har granskats
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Granskning av journaler
Sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast har förbättrat sin journalföring
men det finns fortfarande utvecklingsområden kvar.
• Det finns aktuella journaler men det dokumenteras inte alltid på rätt sätt.
Det är fortfarande svårt att följa vård och behandlingsåtgärder pga. att det
inte upprättas planer med diagnos, mål och åtgärder som är kopplade till
planen. Det är också viktigt att status uppdateras om en förändring skett.
Kunskapen i vad som är en risk, problem eller resursdiagnos måste öka.
• Sjuksköterskor/sjukgymnast och arbetsterapeuter måste lära sig att utnyttja
hjälpfrastexterna i Vodok, så att alla dokumenterar under samma sökord.
• Arbetsterapeut och sjukgymnast behöver bli bättre på att upprätta
rehabplan för bedömda, upprepade åtgärder som t.ex. deltagande i
gruppträning.
• Där riskbedömningar rörande fall, malnutrition och trycksår genomförts
kan man finna utredningen dokumenterad på bedömningsmallen, men
dokumentationen om bedömningen saknas ofta i journalen i status och
vårdplan.
• Det framgår inte i journalerna där vårdtagaren är inkontinent hur
förskrivande sjuksköterska har genomfört utredningen och individuellt
förskrivit hjälpmedlen, men det finns till viss del dokumenterat i status
vilka hjälpmedel vårdtagaren är ordinerad.
• Det brister i signering av journaldokumentationen. I ett antal journaler
fanns det osignerade texter.
• Samtliga enheter måste se över journalerna rörande patientansvar. Det
saknas i några journaler patientansvarig sjukgymnast, arbetsterapeut och
ansvarig sjuksköterska mm.
• Enheterna måste även skapa en rutin så att tillfälliga behörigheter följer
gällande rutiner vid kvittering samt vid dokumentation bekräftar med
legitimation, namn och firma.
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Tabell 1
Enheternas uppfyllelse i procent under åren
Alströmerhemmet 0-6
Alströmerhemmet 3-5, Blåduvan och Näckrosen
Serafen
Solbacken
S:t Erik
Pilträdet
Fridhemmet

2008
83%
87%
76%
88%
77%
82%
82%

2007
90%
90%
88%
90%
69%
77%
87%

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

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

Tabell 2
Genomsnittspoäng
per fråga 2008
Delegering
Kontakt med läkare
+ HSL-personal
Avvikelsehantering
Medicintekniska
Produkter
Palliativ vård/vård
i livets slutskede
Läkemedelshantering
Trycksår
Rehabilitering

17

Genomsnittspoäng
per fråga 2007
Delegering
Medicintekniska
Produkter
Kontakt med läkare
+ HSL-personal
Avvikelsehantering

18

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

17

Nutrition

18

Avvikelsehantering

18

17
17
17

Läkemedelshantering
Trycksår
Rehabilitering

17
17
17

18
18
18

Nutrition
Fall och fallskador

17
16

17
16

17
17

Demens
Hygien
Inkontinens
Mun- och
Tandhälsovård

16
13
13
13

Fall och fallskador
Palliativ vård/vård
i livets slutskede
Demens
Hygien
Inkontinens

Läkemedelshantering
Trycksår
Palliativ vård/vård
i livets slutskede
Nutrition
Fall och fallskador

Palliativ vård/vård
i livets slutskede
Läkemedelshantering
Trycksår
Medicintekniska
produkter
Nutrition
Fall och fallskador

16
15
13

Demens
Hygien
Inkontinens

16
15
11

Demens
Hygien
Inkontinens

18
18
18

19
19
18

19
18

19

Genomsnittspoäng
per fråga 2005
Rehabilitering
Kontakt med läkare
+HSL-personal
Avvikelsehantering

19

Delegering

18
18

15
15
13

20
19

18

18
17
16
16
16
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ÖVRIGT
Hygienronder
MAS har tillsammans med vårdhygiens hygiensjuksköterska genomfört
hygienronder på Serafen, S:t Erik och Solbackens vård och omsorgsboende under
oktober – november månad Alströmerhemmet skulle genomfört sin rond i
december men den har skjutits fram till januari 2009. Några redogörelser från
hygienronderna har ännu inte inkommit.
Projekt LCP- Liverpool Care Pathway i särskilda boenden
Alströmerhemmet och Solbacken är med i ett projekt som Stockholms sjukhem
driver för att öka kvalitén i den palliativa vården i särskilda boenden. Under år
2008 har det genomförts riktade utbildningsinsatser rörande vård i livets slutskede
till sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och läkare. Man har även infört en
strukturerad målrelaterad standardvårdplan, Liverpool Care Pathway for the Dying
Patient (LCP) som ska användas vid vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna ska
även registrera vid dödsfall i Svenska palliativregistret, ett nationellt
kvalitetsregister.
Utbildning för sjuksköterskor i läkemedelsterapi.
Under år 2008 har Äldre- och handikapp genomfört en utbildning för
sjuksköterskor i Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för utvärdering av äldres
läkemedelsterapi i samverkan med Apoteket Farmacia AB. Utbildningen
omfattade nio timmar fördelade på tre tillfällen. Syftet med utbildningen var att
öka kunskapen om läkemedels- och diagnosspecifika kriterier för att mäta och
följa upp läkemedelsanvändningen hos äldre samt att öka förståelsen för hur
kvalitetsindikatorerna kan användas i praktiken.
Alströmerhemmet skickade flest sjuksköterskor (5), Solbacken (3), Fridhemmet
(2), Pilträdet (1), S:t Erik (1) och vår största enhet Serafen endast (1). Totalt gick
13 sjuksköterskor + MAS utbildningen.
Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har under år 2008 granskat läkemedelsförråden/hanteringen alla vårdoch omsorgsboende. 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 förrådsansvarig
sjuksköterska.
Granskande leg. receptarier anser att enheterna i stort har en säker
läkemedelshantering men med vissa förbättringsområden att arbeta vidare med.
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Flera förslag som hon framförde vid föregående års granskning har genomförts
men dock inte alla.
Nedan följer en sammanfattning från samtliga enheter av granskande leg.
receptaries förslag till förbättringar:
- Uppdatera skriftlig rutin för enheten gällande läkemedelhantering där det
också ska framgå vem som fastställt rutinen.
- Se över hanteringen av läkemedel med begränsad hållbarhet, t.ex.
ögondroppar som måste bytas efter 1 månad.
- Komplettera skriftlig rutin med utbyte av läkemedel med begränsad
hållbarhet efter öppnandet i medicinskåpen. (tex ögondroppar,
inhalationsläkemedel mm.)
- Se över rutin för leverans av läkemedel, enligt riktlinjer från MAS ska
leveransen kvitteras av mottagande sjuksköterska, vilket inte görs idag.
- Se över rutinen för telefonordinationer
- Överföring av läkemedelsordinationer måste signeras.
- Upprätta skriftlig rutin för hur dosettdelning hanteras på enheten.
- Komplettera skriftlig rutin för dosettdelning med hur dosetten ska märkas.
- Dokumentera dosettdelning i VODOK.
- Vid all vaccinering ska batchnummer dokumenteras i patientjournalen
- Komplettera signaturlistan med läkarens signum.
- Ordinationerna behöver förbättras när det gäller maxdos på vidbehovs
mediciner.
- Se över rutin för iordningställande och administrering av vid behovs
mediciner.
- Lämna inga outredda misstämningar i narkotikajournalerna.
- Uppdatera lokal instruktion med ansvarsfördelning för läkemedelsförråd
och narkotikakontroll.
- Komplettera skriftlig rutin med hantering av personbundna läkemedel
gällande hållbarhetskontroll samt hantering av personbunden narkotika.
- Gör narkotikakontroll 1 gång per månad enligt lokal instruktion.
- Upprätta signaturlista för delegerad personal.
- Gå regelbundet igenom patientbundna läkemedel.
- Informera personalen om vikten av att rengöra tablettkrossar.
- Gå igenom de boendes läkemedel regelbundet och rensa ut de som är för
gamla
- Se över rutin för hantering av nycklar till de boendes medicinskåp.
- Telefonordinationer ska signeras av mottagande sjuksköterska på doskortet.
- Diskutera rutin kring hur läkaren ska informeras om givna doser från
generella direktiv eller vid behovs mediciner.
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Statistik gällande hälso- och sjukvård i vård- och
omsorgsboende
SAMMANFATTNING
Inkomna avvikelser har minskat år 2008 med ca 1 procent jämfört med år 2007, ca
20 procent jämfört med år 2006 och med ca 24 procent jämfört med år 2005.
Under år 2008 har fyra avvikelser föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Fallincidenter som föranletts av någon form av skada har minskat med ca 1
procent jämfört med år 2007, med ca 11 procent jämfört med år 2006 och med ca
8 procent jämfört med år 2005. Det är ingen stor skillnad på
läkemedelsavvikelserna jämfört med år 2007, en minskning med ca 1 procent.
Däremot har det minskat med ca 24 procent jämfört med år 2006 och med ca 32
procent jämfört med år 2005, se tabell 6. Det finns dock ett mörkertal rörande
avvikelser, sannolikt registreras inte alla som det ska, men om utvecklingen håller
visar det totalt på en liten minskning av avvikelser.
När det gäller övriga hälso- och sjukvårdsindikatorer så har det visat sig att
vårdtagare som behövt byta vårdform dagtid och jourtid ökat med ca 7 procent
jämfört med år 2007, med ca 20 procent jämfört med år 2006 men är år 2005 på
samma nivå. Statistiken visar dock på att det är fler vårdtagare som byter vårdform
på dagtid än på jourtid.
Målet är att alla vårdtagare som vill ska få stanna kvar i sitt hem vid vård i livets
slutskede. Statistiken visar på att de flesta vårdtagarna avlider i sitt hem. Antal
avlidna har ökat med ca 9 procent jämfört med år 2007, men minskat med ca 4
procent jämfört med år 2006 och med ca 23 procent jämfört med år 2005.
Under år 2008 har det inte skett någon förändring av antal trycksår jämfört med år
2007. Däremot har det skett en ökning med ca 17 procent jämfört med år 2006,
men en minskning med 10 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.
Den specifika omvårdnaden har minskat med ca 11 procent jämfört med år 2007,
ökat med ca 4 procent i jämförelse med år 2006 och jämfört med år 2005 har det
skett en minskning med ca 14 procent.
När en vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende ska riskbedömningar och
utredningar gällande fallolyckor, malnutrition och trycksår samt urininkontinensutredning genomföras. Målet är 100 procent gällande fall, trycksår och
malnutrition samt 90 procent rörande urininkontinens, vilket inte uppnåtts.
Sammantaget har det under perioden januari-december 2008 jämfört med samtliga
övriga år skett en liten minskning i statistiken gällande inkomna avvikelser, vilket
är positivt. När det gäller övrig hälso- och sjukvårdsstatistik växlar områdena från
minskning, att vara oförändrade till ökning.
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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.
De flesta av avvikelserna åtgärdas lokalt av utföraren, som redovisar till MAS.
Enheterna är bra på att rapportera in avvikelser. Det är viktigt att se på inträffade
avvikelser som möjligheter till förbättring. Inställningen till avvikelsehanteringen
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 – december 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
äldreboendeplatser2. 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
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

Antal vårdtagare
610
624
690
703

Från år 2004 har platserna i vård och omsorgsboendena minskat i flera etapper och
några verksamheter har ändrat i sin struktur. Essinge, Marieberg, Stadshagsgården, Linden,
Pilängen och Pilgården har avvecklats.
2

s

SID 43 (52)

AVVIKELSER
Under år 2008 har inkomna avvikelser varit nästan samma som år 2007. En
minskning med ca 1 procent jämfört med år 2007, med ca 20 procent jämfört med
år 2006 och med ca 24 procent jämfört med år 2005, se tabell 4. Under år 2008 har
fyra avvikelser föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Tabell 4
Januaridecember

Fall med skada

2008
2007
2006
2005

208
211
234
226

Läkemedel

Övriga

(utebliven/förväxlat/dubbel dos)

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

455
458
595
665

78
77
95
81

Fallincidenter
Fallincidenter som inte varit orsak till att vårdtagaren kommit till någon skada har
under år 2008 minskat med ca 16 procent jämfört med år 2007, med ca 28 procent
jämfört med år 2006 och med ca 9 procent jämfört med år 2005. Registrerade
fallincidenter som föranletts av någon form av skada har minskat med ca 1 procent
jämfört med år 2007, med ca 11 procent jämfört med år 2006 och med ca 8
procent jämfört med år 2005, se tabell 5.
Om denna utveckling håller visar det på en nedgång av fallincidenter, vilket är
positivt. När en vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende ska en riskbedömning
enligt Dowtown Fall Risk Index=fallriskanalys alltid genomföras. 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 - december
2008
2007
2006
2005

Fall utan skada
886
1051
1238
970

Fall med skada
208
211
234
226

Summa
1094
1262
1472
1196

Summa

741
746
924
972
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Läkemedelsavvikelser
Det är ingen stor skillnad på läkemedelsavvikelserna jämfört med år 2007, en
minskning med ca 1 procent. Däremot har det minskat med ca 24 procent jämfört
med år 2006 och med ca 32 procent jämfört med år 2005, se tabell 6. Det finns
dock ett mörkertal. Exempelvis framkom vid uppföljningen av Pilträdet att de
brustit i att registrera in sina läkemedelsavvikelser i Vodok.
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. T.ex. läkemedlet är kvar i dosetten och vårdpersonalen har signerat
på signeringslistan att det är givet.
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 under år 2008 ökat med ca 1 procent jämfört med år 2007,
minskat med ca 18 procent jämfört med år 2006 och med ca 4 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
Januaridecember

Läkemedel

Övriga

Utebliven, Förväxlat,
Dubbel dos

MTP, brister i vårdkedjan, kommunikation omvårdnad, dokumentation mm

2008
2007
2006
2005

455
458
595
665

78
77
95
81

Summa
533
535
690
746
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINDIKATORER
Byte av vårdform
Vårdtagare som behövt byta vårdform på dagtid och på jourtid har ökat med ca 7
procent jämfört med år 2007, med ca 20 procent jämfört med år 2006 men är på
samma nivå jämfört med år 2005.
Under år 2008 har vårdtagare som bytt vårdform dagtid minskat med ca 2 procent
jämfört med år 2007, ökat med ca 22 procent jämfört med år 2006 och med ca 4
procent jämfört med år 2005. Vårdtagare som bytt vårdform jourtid har ökat med
ca 36 procent jämfört med år 2007, med ca 16 procent jämfört med år 2006 men
minskat med ca 10 procent jämfört med år 2005, se tabell 7.
Det är fler vårdtagare i våra särskilda boende som byter vårdform på dagtid än på
jourtid. Dock har antalet boende som byter vårdform på jourtid år 2008 ökat.
Kommunens särskilda boende bytte vårdgivare (läkarorganisation) i maj. De nya
vårdgivarna fick då ansvar för läkarinsatserna såväl på dagtid som på jourtid. Det
går inte att ge någon förklaring till varför denna förändring av byte av vårdform på
jourtid ökat. Våra äldre i vård- och omsorgsboendena blir allt sjukare och
vårdtagaren kanske faktiskt på grund av svår sjukdomsorsak behövt byta
vårdform. Det framgår inte av statistiken om vårdtagaren innan bytet, träffat
läkare, eller om läkaren bedömt ärendet per telefon.
Tabell 7
Januaridecember

Byte av vårdform Byte av vårdform
till sjukhus
till sjukhus

2008
2007
2006
2005

248
253
203
238

-

dagtid

-

Summa

jourtid

113
83
97
125

361
336
300
363

Avlidna
Målet är att alla vårdtagare som vill ska få stanna kvar i sitt hem vid vård i livets
slutskede. Under året 2008 har antalet avlidna som avled i hemmet ökat med ca 9
procent jämfört med år 2007, minskat med ca 4 procent jämfört med år 2006 och
med ca 23 procent jämfört med år 2005, se tabell 8. Statistiken visar på att de
flesta vårdtagarna avlider i sitt hem och inte på annan plats.
Tabell 8
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

AAvlidna på

AAvlidna på

- boendet

- annan plats tex. sjukhus

147
135
153
191

32
33
31
53

Summa
179
168
184
244
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Trycksår
Under år 2008 har det inte skett någon förändring av antal trycksår jämfört med år
2007. Det har däremot skett en ökning med ca 17 procent jämfört med år 2006
men en minskning med 10 procent jämfört med år 2005, se tabell 9.
En ny rutin infördes 2008 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. 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 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
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

Stadium 1 3

Stadium 2 3 Stadium 3 3

Stadium 4 3

Summa

13
12
13
10

7
8
5
11

3
4
2
4

28
28
24
31

5
4
4
6

Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel har minskat under år 2008 med ca 6
procent jämfört med år 2007, med ca 10 procent jämfört med år 2006 och med 15
procent jämfört med år 2005. Det är ingen stor skillnad på användande av
urinkateter jämfört med år 2007 och med år 2006, men däremot är det en
minskning med ca 32 procent jämfört med år 2005, se tabell 10.
En ny rutin infördes 2008 gällande utredning av urininkontinens. Alla som flyttar
in på ett vård- och omsorgsboende ska erbjudas en utredning. Ca 45 procent av
vårdtagarna har fått en utredning enligt vårdprogrammet. Målet att minst 90 % ska
ha fått utredning har inte uppnåtts. 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. Flera enheter är nu igång
med att arbeta med att kvalitetssäkra inkontinensområdet men. Några enheter kar
kommit långt medan några enheter inte följer rutinen.
3
Sårets svårighetsgrad, stadiumindelning
Stadium 1. Kvarstående rodnad mer än 24 timmar med intakt överhud.
Stadium 2. Ytligt sår som inte når fettväv. Epitelskada med svullnad, spricka eller blåsa.
Stadium 3. Fullhudsskada. Sår genom hela huden och ned i fettväv men som inte når underliggande muskler.
Såret är ofta nekrotiskt.
Stadium 4. Djupt sår med sårhåla. Sår genom alla hudlager och fettväv samt underliggande muskler, senor/ben.
Fistlar exempelvis till tarm kan förekomma. Större risk för sårinfektion föreligger.
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Tabell 10
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

Inkontinens

Kateter

hjälpmedel

440
466
488
517

21
22
22
31

Apodos och dosett
Statistiken grundar sig på den läkemedelshantering där sjuksköterskan övertagit
läkemedelsansvaret. Under år 2008 har antalet vårdtagare som fick hjälp med sin
läkemedelshantering minskat med ca 3 procent jämfört med år 2007, med ca 7
procent år jämfört med 2006 och med ca 12 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 delade i påsar, beredda från apoteket
som sedan delegerad personal överlämnar.
Tabell 11
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

Apodos

Dosett

391
381
379
406

78
96
133
142

Apodos +
dosett
75
81
73
72

Summa
544
558
585
620

Ordinerade läkemedel
Förbrukningen av fler läkemedel än åtta har ökat trots tidigare
läkemedelsgenomgångar. Vårdtagare som använder färre än åtta ordinerade
läkemedel har minskat med ca 8 procent jämfört med år 2007, se tabell 12.
Jämförelsen mellan år 2006 och 2005 har tagits bort på grund av att det saknas
statistik från Fridhemmet, den blir inte fullständig.
Ca 49 procent av vårdtagarna använder idag mindre än åtta ordinerade läkemedel.
Målet att minst 70 % ska ha färre än åtta läkemedel har inte uppnåtts. 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.
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
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ifrågasättas om något annat kanske borde sättas ut. Läkemedelsgenomgångar
avstannade vid bytet av vårdgivare i maj. MAS och ansvarig vårdgivare för
läkarna har tagit fram en struktur för läkemedelsgenomgångar som ska införas år
2009. 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
Januaridecember
2008
2007

Mindre än åtta

Mer än åtta

ordinerade läkemedel

ordinerade läkemedel

269
291

275
262

Summa
544
553

Specifik omvårdnad
Under år 2008 har den specifika omvårdnaden minskat med ca 11 procent jämfört
med år 2007, ökat med ca 4 procent jämfört med år 2006 och minskat med ca 14
procent jämfört med 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.
Tabell 13
Januaridecember
2008
2007
2006
2005

Specifik Omvårdnad

MRSA

pegsond/ iv.dropp/ syrgas/
sug/ stort sår, respirator, mm

24
27
23
28

4
4
5
4

INDIKATORER
I verksamhetsplanen för 2008 tillfördes ytterligare indikatorer på prioriterade
områden inom hälso- och sjukvården som ska följas upp, för att öka kvalitet och
säkerhet. När en vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende ska riskbedömningar
och utredningar gällande fallolyckor, malnutrition och trycksår utföras. Även
urininkontinensutredning ska genomföras, om den enskilde inte tackar nej eller om
det av någon anledning inte är relevant.
Instrument som ska användas är:
1. Downtown Fall Risk Index för att utvärdera fallbenägenheten
2. Norton för att mäta risken för trycksår
3. MNA (Mini Nutritional Assesment) för att mäta näringsstatus
4. Vårdprogram för urininkontinens
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Under perioden januari – december har det totalt nyregistrerats ca 187 journaler
där riskbedömningar ska ha genomförts. Målet är 100 procent gällande fall,
trycksår och malnutrition samt 90 procent rörande urininkontinens, vilket tabell 14
visar inte uppnåtts. Resultaten är undermåliga och sämst är genomförda
utredningar rörande MNA och urininkontinens. Det är en organisations och
ledningsfråga att se till att hälso- och sjukvårdspersonalen tillsammans med
omvårdnadspersonalen har möjlighet att utföra sina uppdrag.
Tabell 14
Januari –
december
Totalt utförda
Ej utförda

Downtown
Fall Risk
64 %
36 %

Norton

MNA

62 %
38 %

41 %
59 %

Urininkontinens
45 %
45 %

Nedan visas varje enhets genomförda riskbedömningar i procent i förhållande till
enhetens nyregistrerade journaler (Figur 1). Pilträdet och Serafen är sämst på att
genomföra riskbedömningar. Fridhemmet och Alströmerhemmet ligger i mitten
medan Solbacken och S:t Erik toppar listan.
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Figur 1 Antal genomförda riskbedömningar per enhet i procent rörande fall,
trycksår, nutrition och inkontinens.
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Slår man samman samtliga utförda riskbedömningar i förhållande till enhetens
antal nyregistrerade journaler (Figur 2) så ligger Pilträdet sämst med 23 procent
sedan kommer Serafen med 49 procent. I mitten hamnar Fridhemmet med 54
procent och Alströmerhemmet 57 procent. Bra till ligger Solbacken med 79
procent och allra bäst S:t Erik på hela 90 procent.
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Figur 2 Sammantaget utförda riskbedömningar per enhet i procent
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TABELL 1
SAMMANSTÄLLNING AV HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSINDIKATORER JANUARI- DECEMBER 2008
Temabo
Fridhemmet
**135

Attendo
Care AB
Alströmerhemmet
0-2+6
**51

Attendo
Care AB
Alströmerhemmet
3- 5 +6
**62

Attendo
Care AB
Solbacken
** 64

Aleris
äldreomsorg
Serafen
**176

Aleris
äldreomsorg
Pilträdet
**115

Carema
äldreomsorg
St Erik
**30

41

12

6

16

75

41

17

201

81

138

134

202

102

28

126

51

67

26

173

2

10

10

16

8

11

31

1

1

87
45

19
8

15
8

15
6

86
27

23
16

3
3

6
9

15
3

19
4

16
3

77
5

6
8

8
0

* Antal vårdtagare

Fall med skada
allt fr. blåmärke,
sårskada till
fraktur.
Fall utan skada
Läkemedel
Utebliven, Förväxlat, Dubbel
dos
Övriga MTP,
brister i Vårdkedjan, kommunikation,dokumentation mm
Byte av vårdform till
sjukhus
- dagtid
- jourtid
Avlidna på
- boendet
- annan plats

Statistiken grundas på * antal vårdtagare som varit involverad i en avvikelse, bytt vårdnivå och avlidit. ** antal
platser/äldreboende
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TABELL 2
SAMMANSTÄLLNING AV HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSINDIKATORER JANUARI- DECEMBER 2008

*Medelvärdet/
vårdtagare

Trycksår
Stadium 1/2/3/4
Inkontinens/
KAD
Specifik OmVårdnad sond/
dropp/ sug/ O2/
sår, resp. mm
Apodos
Dosett
Apodos +dosett
Mindre än åtta
ord. läkemedel
Mer än åtta
ord. läkemedel

Temabo
Fridhemmet
**135

Attendo
Care AB
Alströmerhemmet
0-2+6
**51

Attendo
Care AB
Alströmerhemmet
3- 5 +6
**62

Attendo
Care AB
omsorg
Solbacken
** 64

Aleris
äldreomsorg
Serafen
**l76

Aleris
äldreomsorg
Pilträdet
**115

Carema
äldreomsorg
St Erik
**30

2/0/0/0

1/0/0/0

3/2/1/0

0/0/1/0

4/2/1/2

3/3/2/1

0/0/0/0

51
4

44
0

51
2

53
0

154
8

59
4

28
2

6

0

0

2

9

8

2

35
36
12

44
2
5

51
1
8

50
7
7

134
14
24

53
17
14

24
1
5

43

27

37

34

78

35

15

40

24

23

30

94

49

15

* 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

