PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR PILTRÄDETS
SERVICEHUS 2010
Sammanfattning
I patientsäkerhetsberättelsen för Pilträdets servicehus ingår den årliga kvalitetsgranskningen
gjord av MAS och MAR enligt Questa med åtgärdsplan, Apoteksgranskning med åtgärder
samt redovisning av avvikelser och HSL-indikatorer. För att säkra vården har under året några
sjuksköterskor gått utbildning i behandlande madrasser, handledarutbildning och nutrition.

Resultat av uppföljningen och enhetens åtgärdsplan/handlingsplan
Rutinpärmen
Rutinpärmen ska vara så tydlig att tillfälliga sjuksköterskor och även ordinarie sjuksköterskor ska
kunna ta del av de lokala rutiner som ska utarbetas enlig
Förbättringsåtgärd
• Lokala rutinerna behöver förtydligas och utvecklas mera. Det är också viktigt att
uppdatera samt strukturera innehållet i pärmen.
Åtgärdsplan
• Lokala rutiner har upprättats

1. Läkarkontakt.
Det skall på äldreboenden finnas riktlinjer för hur personalen skall kunna komma i kontakt
med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
Förbättringsåtgärd
• Överenskommelsen ska finnas tillgänglig, sitta i rutinpärmen
Åtgärdsplan
• Riktlinjer för kontakt med läkare är nu tillgängliga i rutinpärmen.
2. Läkemedelshantering
Att läkemedelshanteringen sköts korrekt är mycket viktigt, masens riktlinjer och de lokala
rutinerna kring detta måste vara kända av all berörd personal.
Förbättringsåtgärd
• Anmärkningarna som genomförts vid den externa kvalitetsgranskningen har inte
åtgärdats inom tre månader, ska åtgärdas.
• Signering vid överlämnande av läkemedel efter intagen dos ska alltid genomföras.
Saknas.
Åtgärdsplan
• Anmärkningarna är vid den externa kvalitetsgranskningen är åtgärdade. Personalen är
återigen informerad om att man alltid måste signera given dos, rutiner finns.
3. Delegering
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till reellt kompetent
personal..
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Förbättringsåtgärd
• Arbetsterapeut och sjukgymnast bör ta fram en rutin för hur delegeringar genomförs
avseende specifika rehabiliteringsinsatser
• Delegeringars ska alltid följas upp under tid inte bara ibland.
• Ny personal ska ha arbetat minst 14 dagar innan delegering kan ges.
Åtgärdsplan
• Förbättrade rutiner finns och de följs upp minst en gång per år.
4. Avvikelse
På alla äldreboenden skall det finnas ett kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården som ska
innehålla rutiner för risk och händelseanalys samt rutiner för
avvikelsehantering.
Förbättringsåtgärd
• Enheten måste upprätta lokala skriftliga rutiner rörande risk och händelseanalys.
• Viktigt att den personal som upptäcker händelsen dokumenterar ner detta på
avvikelseblanketten. Samtlig personal bör uppdateras i detta.
• Viktigt att de åtgärder som är genomförda vid en händelse återkopplas till
vårdpersonalen.
Åtgärdsplan
• Åtgärdat januari 2011
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
Det ska finna rutiner så att Medicintekniska produkter användas på rätt sätt, på rätt indikation
och av kunnig personal.
Förbättringsåtgärd
• Inventarieförteckning ska kompletteras med MTP grad 1 som sjuksköterska ansvarar
för.
Åtgärdsplan
• Åtgärdat januari 2011
6. Hygien
Många av dem som bor på våra äldreboende behöver hjälp med omvårdnad och personlig
hygien. Viktigt att personal arbetar utefter basala hygienrutiner
Förbättringsåtgärd
• Viktigt att det finns tillgång till tvål och pappershanddukar för personal vid
omvårdnad, enligt utsago på gång, följs upp vid nästa QUSTA.
Åtgärdsplan
• Under första kvartalet av 2011 kommer nödvändig utrustning vara på plats.
7. Vård i livets slutskede
Att vårda en människa i livets slut är en mycket viktig uppgift på ett äldreboende. Det ska
finnas skriftliga lokala rutiner för vård i livets slutskede.
Förbättringsåtgärd
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•
•
•

Förtydliga de lokala rutinerna.
Viktigt att en plan alltid upprättas vid vård i livets slut, inte alltid idag.
Viktigt att alltid använda skattningskala vid symtom smärta.

Åtgärdsplan
• Lokala rutiner håller på att utarbetas klart mars 2011.
8. Inkontinens
Det ska finnas sjuksköterska med utbildning för att förskriva inkontinenshjälpmedel som ska
utreda problemen med inkontinens, förskriva rätt hjälpmedel och samarbeta med personalen
på enheten, allt för att kunna ge den bästa hjälpen till den boende.
Förbättringsåtgärd
• Viktigt att alla sjuksköterskor har förskrivningsrätt.
• Viktigt att toalettassistans tillgodoses
• Viktigt att alla som behöver erhåller en inkontinensutredning som sedan följs upp en
gång om året.
• Viktigt att dokumentera utredningen i journalen.
Åtgärdsplan
• Arbetet är i full gång och ytterligare en sjuksköterska kommer gå en kurs i inkontinens
och kontinensbevarande vård.
9. Trycksår
För att förhindra att trycksår uppkommer skall sjuksköterskan göra en riskbedömning enligt
modifierad Nortonskala för att se om det föreligger risk för trycksår.
.
Förbättringsåtgärd
• Lokala skriftliga rutiner ska upprättas.
• Viktigt att enheten kan erbjuda tryckavlastande madrasser inom ett dygn där risk
föreligger, sägs inte kunna gå fullt ut idag.
• Dokumentera riskbedömningar i journalen
• Viktigt att använda skattningskala vid smärta
Åtgärdsplan
• Lokala rutiner för sårbehandling har upprättats
• En sjuksköterska har gått utbildning i sårvård maj 2009 och boken om Sårbehandling katalog över sårprodukter 2009/2010 som då rekommenderades har köpts in.
• Samtliga sår har inventerats och vårdplaner har upprättats på de sår som är av den
storlek och karaktär att plan krävs.
• För att kunna följa läkprocessen har kamera köpts in så att såren ska kunna
fotograferas och läggas in i journalen.
• Biolight- apparaten samkörs och lånas in från Serafens vård och omsorgsboende när
det uppstår sår som kräver denna behandling.
• Riskbedömning av Norton erbjuds vid inflyttning och om risk föreligger följs.
• Rutiner vid fall har uppdaterat
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10. Nutrition
Sjuksköterskan skall göra en riskbedömning enligt MNA (Mini Nutritional Assessment) av
eventuella nutritionsproblem på grund av sjukdom, ät- och sväljsvårigheter, problem med
tänderna o s v. BMI-värdet (Body Mass Index) bör mätas vid inflyttning och sedan följas
regelbundet.
Förbättringsåtgärd
• Viktigt att alltid dokumentera resultatet från riskbedömning i status.
Åtgärdsplan
• Arbetet är i fullgång och riskbedömningarna dokumenteras i status.
11. Fall och fallskador
En riskbedömning enligt Downton fallrisk index ska också göras vid inflyttningen.
Sjuksköterskor, sjukgymnast eller arbetsterapeut skall vara involverade i det förebyggande
arbetet och övrig personal skall få utbildning i fallförebyggande åtgärder.
Förbättringsåtgärd
• Se över rutin avseende hur alla ska erbjudas fallriskbedömning enligt Downton fallrisk
index
Åtgärdsplan
• Sjukgymnast utför riskbedömning enligt Downton Fall Risk Index vid inflyttsamtal
och vid förändrat status med en årlig uppföljning.
12. Demens
Utgår
13. Rehabilitering
En rehabjournal upprättas vid inflyttning, i den ska bedömning av ADL och
förflyttningsförmåga samt bedömning av hjälpmedel ingå.
Förbättringsåtgärd
• Se över rutin avseende hur alla ska erbjudas ADL-bedömning
Åtgärdsplan
• Arbetsterapeut erbjuder samtliga en ADL-bedömning enligt Sunnås vid inflyttsamtal
och vid förändrat status med en årlig uppföljning.
14 Mun- och tandhälsovård
Sjuksköterskan skall vid inflyttning bedöma munhälsan.
Förbättringsåtgärd
• Viktigt att samtlig personal erhåller den lärarleddutbildning som ges enligt avtal
• Viktigt att sjuksköterskan upprättar munstatus utefter riskfaktorer och riskgrupper på
de som behöver vid inflyttning
Åtgärdsplan
• Munstatus tas på alla nyinkomna och dokumenteras i VODOK. De som är berättigade
erbjuds en bedömning av munhälsan.
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Dokumentation
MAS och MAR har granskat 17 stycken av varandra slumpmässigt utvalda journaler = 15 %.
Förbättringsåtgärd
Sjuksköterskorna:
- måste alltid vid inflyttning upprätta en journal med ett inkomststatus tillsammans
med sjukgymnast och arbetsterapeut.
- behöver bli bättre på att införa och uppdatera allmänna uppgifter, skriva
fullständiga inkomststatus. Upprätta planer med mål som är kopplade till
problemet och dess åtgärder.
- måste föras in riskbedömningarna i status och vid risk måste en plan upprättas och
följas.
- måste utföra inkontinens utredningar.
- måste lära sig att dokumentera under rätt sökord så att det går att följa den
enskildes problem.
I 2 journaler av de 17 granskade fanns inga sjuksköterskeuppgifter vid inflyttningen och vid
upprättandet av journalen, så dessa finns inte med i sammanställningen. Enbart paramed
anteckningar. Riskbedömningar rörande nutrition och hud fanns i 10 journaler. I 6 journaler
saknades det helt och i en journal fanns det bara Norton. Information om riskbedömningen
dokumenteras inte alltid ned i status Därför saknas en koppling mellan status och att upprätta
en plan samt åtgärder i flertalet. Eftersom riskbedömningarna inte alltid förs in i status blir det
ingen planering vid exempelvis undernäring vilket utgör en brist. Inkontinensutredningar
saknades i flertalet journaler.
Förbättringsåtgärd:
Arbetsterapeut och sjukgymnast:
• Vid inflyttning bedöma inkomststatus.
• Det ska framgå av journal om den enskilde tackat nej till erbjuden bedömning.
• Bedömningsinstrument Sunnås ADL Index ska användas vid bedömning av ADL
aktiviteter.
• Upprätta plan ska då risk föreligger.
• Status och åtgärder som inte längre är aktuella ska avslutas.
17 journaler upprättade 2010 granskades. I en journal, har inte sjukgymnast och arbetsterapeut
varit inkopplade, granskningen av den finns inte redovisad nedan. Endast 3 journaler innehöll
inkomststatus för ADL enligt Sunnås ADL Index i övriga journaler fanns ADL beskrivet som
bedömt status eller status utifrån den nyinflyttades egna uppgifter endast i två fall framgår att
boende tackat nej till bedömning av ADL.
Fallriskbedömning enligt Downton Fall Risk Index fanns i 10 av journalerna 3 av dessa har
genomförts inom 14 dagar efter inflyttning.
Åtgärdsplan
MAS och MAR har haft utbildning i VODOK för samtliga sjuksköterskor under 2010 för att
säkra dokumentationen.
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Kompetensutveckling 2010
En sjuksköterska har gått en utbildning om behandlande madrasser.
En sjuksköterska har gått en handledarutbildning.
Två stycken sjuksköterskor har gått en utbildning om nutrition.
Palliativa registret
Samtliga avdelningar registrerar i Svenska palliativa registret. Ett nationellt kvalitetsregister
där sjuksköterskorna registrerar alla dödsfall vid boendet.
Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har under år 2010 granskat läkemedelsförråden/hanteringen på Pilträdets servicehus.
Övergripande riktlinjer för läkemedelshantering finns från medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Lokala rutiner för enheten bör kompletteras enligt förslag nedan.
Den praktiska läkemedelshanteringen bedöms som väl fungerande. I rapporten tas upp det
som diskuterades under granskningen.
Förslag till förbättringar
- Förtydliga den rutin som finns för vidbehovs läkemedel.
- Upprätta rutin för hela Apo-dos hanteringen samt dosettdelning.
- Kylskåpstemperaturen bör kontrolleras 1 gång per vecka och dokumenteras.
- Påminn läkaren att skriva max-dos på de vid behovsordinationer som saknar denna
uppgift.
- Signera alltid mottagna telefonordinationer i ordinationshandlingen.
- Skriftlig rutin för hantering av ordinationshandling vid överflyttning av patient till
annan vårdform efterfrågas. (t.ex akutbesök på sjukhus).
- Se över pärmen med delegeringar och sätt de som ej är giltiga i en separat pärm, samt
skaffa någon form av register för bättre överblick.
- Rutin för hållbarhetskontroll av både akut- och buffertförråd samt personbundna
läkemedel bör finnas.
- Rekommenderar att rutin införs att skriva in byte av ögondroppar i dagboken för att
minska risken att för gamla ögondroppar används.
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Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
Vaccinationer dokumenteras författningsenligt.
Rutin för hantering av vidbehovs läkemedel finns men bör förtydligas.
Övrigt kvarstår att förbättra.

Avvikelse och HSL- indikatorer
Inkomna avvikelser
Under år 2010 har inkomna avvikelser ökat med ca 6 procent jämfört med år 2009. tabell 1.
Under år 2010 har ingen avvikelse föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Tabell 1
Fall
med
skada

1/10 2009 - 30/9 2010 53
52
2009*

Läkemedel
(utebliven/förvä
xlat
/dubbel dos)
37
33

Övriga
medicinteknisk produkt/brister
i vårdkedjan, kommunikation,
omvårdnad, dokumentation
mm)
0
0

Summa

90
85

*Kalenderår

Fall avvikelser och Fallincidenter
Sammantaget ligger fallincidenterna på samma nivå jämfört med år 2009, se tabell 2.
Tabell 2
1/10 2009 - 30/9 2010
2009*

Fall utan skada
153
151

Fall med skada
53
52

Summa
206
203

*Kalenderår

För området fallskaderisk har två kvalitetsindikatorer tagits fram, andel fallriskbedömningar
respektive andel fall som lett till fraktur. Kvalitetsindikatorn andel boende där dokumenterad
fallriskbedömning enligt Downton Fallrisk Index är utförd, var totalt på Pilträdet 55 procent 6
Under året ledde 6 fallolyckor till en fraktur.
Läkemedelsavvikelser
Läkemedelsavvikelserna 2010 ligger ungefär på samma nivå jämfört med år 2009, tabell 3.
Det finns troligen ett mörkertal på grund av att det inte alltid kommer till sjuksköterskornas
kännedom och därför inte rapporteras in. Avvikelse med utebliven signering bedöms ibland
inte som en avvikelse, trots att man känner till att det som inte är dokumenterat inte är utfört.
Det finns inga övriga avvikelser varken år 2010 eller 2009, tabell 3.
Tabell 3

1/10 2009 - 30/9
2010
Version 10. 2010-04-15

Läkemedel
Utebliven,
Förväxlat,
Dubbel dos
37

Övriga
MTP, brister i vårdkedjan,
kommunka-tion omvårdnad,
dokumentation mm
0

Summa

37

7

33

2009*

0

33

*Kalenderår

Byte av vårdform
Vårdtagare som behövt byta vårdform på dagtid och på jourtid har ökat med ca 16 procent
jämfört med år 2009. Under år 2010 har vårdtagare som bytt vårdform dagtid minskat med ca
10 procent jämfört med år 2009. Vårdtagare som bytt vårdform jourtid har ökat med ca 65
procent jämfört med år 2009. tabell 4.
Tabell 4

1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Byte av vårdform
till sjukhus - dagtid
38

Byte av vårdform Summa
till sjukhus - jourtid
35
73

42

21

63

*Kalenderår

Avlidna
Målet är att alla vårdtagare som vill ska få stanna kvar i sitt hem vid vård i livets slutskede.
Antalet avlidna är ungefär detsamma under året 2010 och 2009 tabell 5.
Tabell 5
Avlidna på
- boendet
1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Summa

11

Avlidna på
- annan plats tex.
sjukhus
11

14

10

24

22

*Kalenderår

Trycksår
Antalet trycksår är i stort detsamma jämfört med år 2009, tabell 6.
Tabell 6
1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Kategori 1
2
3

1

Kategori 22
3

Kategori 32
1

Kategori 42
0

Summa
6

4

1

0

8

*Kalenderår

1

Sårets svårighetsgrad, Kategoriindelning
Kategori 1. Kvarstående rodnad mer än 24 timmar med intakt överhud.
Kategori 2. Ytligt sår som inte når fettväv. Epitelskada med svullnad, spricka eller blåsa.
Kategori 3. Fullhudsskada. Sår genom hela huden och ned i fettväv men som inte når underliggande muskler.
Såret är ofta nekrotiskt.
Kategori 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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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.
Kvalitetsindikatorn andel boende där dokumenterad riskbedömning för trycksår är utförd var
på Pilträdet ca 66 procent.
Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel har minskat med 11 procent jämfört med år 2009.
Användandet av urinkateter är i stort oförändrat, tabell 7.
Tabell 7
1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Inkontinens - hjälpmedel Kateter
59
7
66

6

*Kalenderår

Alla som flyttar in på ett särskilt boende ska erbjudas en inkontinensutredning som årligen ska
följa upp. Kvalitetsindikatorn andel boende med individuellt utredd inkontinens och
uppföljning av utredning var på Pilträdet ca 2 procent.
Apodos och dosett
Statistiken grundar sig på den läkemedelshantering där sjuksköterskan övertagit
läkemedelsansvaret. Antalet vårdtagare som fick hjälp med sina läkemedel har ökat med 9
procent jämfört med år 2009, tabell 8.
Tabell 8

1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Apodos Dosett Apodos + Summa
dosett
65
6
15
86
63

4

12

79

*Kalenderår

Ordinerade läkemedel
Förbrukningen av fler läkemedel än åtta har minskat med 23 procent jämfört med år 2009,
vilket är positivt. Vårdtagare som använder färre än åtta ordinerade läkemedel har ökat med
ca 24 procent jämfört med år 2009, se tabell 9.
Tabell 9

1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Mindre än åtta
ordinerade
läkemedel
66

Mer än åtta
ordinerade
läkemedel
20

Summa

53

26

79

86

*Kalenderår

Version 10. 2010-04-15

9

Läkemedelsgenomgångar är en viktig del i att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och
förbättra den enskildes läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar ger en bra översyn
av vårdtagarnas läkemedel. Kvalitetsindikatorn andel boende vars läkemedelsordination
genomgått en årlig läkemedelsgenomgång var på Pilträdet ca 45 procent.
Specifik omvårdnad
Den specifika omvårdnaden är ungefär detsamma jämfört med år 2009, se tabell 10.
Tabell 10
Specifik Omvårdnad
pegsond/ iv.dropp/ syrgas/
sug/ stort sår, respirator,
mm
1/10 2009 - 30/9 2010 9
8
2009*

Vårdrelaterade
infektioner
MRSA/VRE/ESBL/
HEPATIT

*Kalenderår

Övriga indikatorer
ADL bedömningar enligt Sunnås
ADL-bedömningar utförs av arbetsterapeuter efter inflyttning och ska förnyas årligen och i
samband med förändrad status med syfte att bedöma den enskildes förmåga att klara sin
dagliga livsföring och för att kunna sätta in eventuella stödåtgärder. Kvalitetsindikatorn andel
boende där dokumenterad ADL-bedömning enligt Sunnås ADL-index är utförd var totalt på
Pilträdet ca 17 procent
Nutrition/malnutrion
På samtliga vårdtagare ska det minst en gång om året genomföras en riskbedömning enlig
Mini Nutritional Assessment (MNA). Kvalitetsindikatorn andel boende där dokumenterad
riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd var totalt på Pilträdet ca 56 procent
Body Mass Index (BMI)
BMI beräknas genom att ta vikten i kilo, och dividera med längden i meter i kvadrat. Ideal
BMI för äldre förefaller ligga mellan 23 och 27.
Kvalitetsindikatorn antal boende med ett BMI på 22 eller mindre än 22 var under mätperiod
oktober var på Pilträdet ca 20 procent.
Åtgärdsplan
Under 2011 ska man blir bättre på att utför riskbedömningar.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Mätdatum den 1 oktober. Kvalitetsindikatorn med antal boende/tillgänglig per plats per antal
månadsanställda hälso- och sjukvårds personal omräknat till heltid. En jämförelse mellan år
2010 och år 2009.
Sjuksköterskor
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Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats per sjuksköterska hade minskat i jämförelse
med samma period 2009 och befinner sig på rätt nivå, tabell 11.
Tabell 11
Antal boende/
tillgänglig plats
Pilträdet

Sjuksköterska 1/10
2010
33

Sjuksköterska 1/10 2009
42

Arbetsterapeuter
Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats var genomsnittet per heltid arbetsterapeut i
oktober hade en ökning jämfört med år 2009., tabell 12.
Tabell 12.
Antal boende/
tillgänglig plats
Pilträdet

Arbetsterapeut 1/10
2010
144

Arbetsterapeut 1/10
2009
115

Sjukgymnast
Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats i genomsnitt per heltid sjukgymnast i
oktober hade en ökning jämfört med år 2009. tabell 13.
Tabell 13
Antal boende/
tillgänglig plats
Pilträdet
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Sjukgymnast 1/10
2010
144

Sjukgymnast 1/10 2009
115
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