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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR
SERAFENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 2010
Sammanfattning
I patientsäkerhetsberättelsen för Serafens vård- och omsorgsboende ingår den årliga
kvalitetsgranskningen gjord av MAS och MAR enligt Questa med åtgärdsplan,
Apoteksgranskning med åtgärder samt redovisning av avvikelser och HSL-indikatorer.
En kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan har under hösten genomförts och
redovisas nedan. Riskanalys görs när boende flyttat in med avancerad sjukvård.

Resultat av uppföljningen enligt Questa 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 QUSTA.
Förbättringsåtgärd
Serafen har tagit fram gemensamma rutiner för hela huset som de idag arbetar utefter,
Rutinerna behöver utvecklas och delvis uppdateras.
Handlingplan
En rutin- och revisionsgrupp där alla yrkeskategorier ingår har träffats ett antal gånger.
Gruppen ska ta fram nya rutiner och se över befintliga rutiner och revidera dem.

1. Läkarkontakt.
Det skall på äldreboenden finnas riktlinjer för hur personalen skall kunna komma i
kontakt med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.
Förbättringsåtgärd
Fungerar

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
Viktigt att det är dokumenterat i journalen om den boende inte sköter sina läkemedel
själv utan det har övertagits av sjuksköterska, finns bister idag.
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Viktigt att det alltid signeras på signeringslistan när läkemedel överlämnats till en
boende, finns brister idag.
Handlingsplan
Åtgärd chef
En utbildning i Vodok har under nov-10 har genomförts då samtliga fast anställda
sjuksköterskor och paramedicinare deltog.
Vodok handledarna ska följa upp brister och ta upp enskilt med SSK eller paramed som
behöver stöttning.
Åtgärd samordnare
Uppdatera rutiner med hänvisningar till Vodok, hur dokumentationen ska utföras.
Dokumentation stående punkt på SSK möten 2011.
Åtgärd SSK
SSK ska ta upp på sina omvårdnadsmöten vikten av signera vid läkemedelsgivning.
Serafen ska räkna antalet osignerade luckor under januari månad 2011 en uppföljning
ska sedan ske under maj 2011.
3. Delegering
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter till reellt
kompetent personal.
Förbättringsåtgärd
Samtliga avdelningar utför inte kunskapskontroll vid förlängning av delegering eller
följer upp under tid. Viktigt att alla följer riktlinjer och rutiner.

Handlingsplan
Åtgärd samordnare
Ta upp på SSK möte vad vi ska ta upp vid en förlängning av delegering eller följer upp
under tid.
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
Viktigt att riktlinjer för avvikelsehantering är känd för all personal.
Rutin för risk och händelseanalys saknas ska upprättas.
Handlingsplan
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Åtgärd chef
Biträdande enhetschefer tar upp på ATP under våren både lokal rutin och Mas riklinjer
angående avvikelsehantering. Kommer även informera var personal kan läsa MAS
riklinjer på nätet.
Åtgärd samordnare
En lokal rutin har upprättats i december 2010
Åtgärd SSK
Informera och visa hur omvårdnadspersonal fyller i avvikelsen.
5. Medicinteknisk produkt (MTP)
Det ska finna rutiner så att Medicintekniska produkter användas på rätt sätt, på rätt
indikation och av kunnig personal.
Förbättringsåtgärd
Fungerar

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 alla följer klädreglerna.
Viktigt att alla följer reglerna för basala hygienrutiner och använder skyddskläder
Strukturera arbetet så att man slipper springa mellan omvårdnadsarbete och matlagning
Alltid använda köksförkläden vid iordningställande av mat
Handlingsplan
Biträdande enhetschefer tar upp på ATP vikten av att följa klädkoden och att använda
skyddsutrustning.
Inom Serafen har tre sjusköterskor, samtliga paramedicinare och cirka åtta av
omvårdnadspersonal utbildats av vårdhygien i hygienfrågor. Tanken är att en grupp
bestående av alla yrkeskategorier ska arbeta med hygienfrågor och internkontroll på
Serafen. Serafen var under året varit med i en första nationell mätning av basala
hygienrutiner och klädregler.
Samtliga anställda ska genomgå vårdhygiens e-learning utbildning.

7. Vård i livets slutskede
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Att vårda en människa i livets slut är en mycket viktig uppgift på ett äldreboende och
det ska finnas skriftliga lokala rutiner för vård i livets slutskede.
Förbättringsåtgärd
Viktigt att upprätta en individuell plan vid vård i livets slutskede
Viktigt att använda skattningskala för bedömning av smärta och dokumentera detta i
journalen.
Handlingsplan
Åtgärd SSK
En utbildning i Vodok genomfördes i nov-10 då samtliga fast anställda sjuksköterskor
och paramedicinare gick.
Vodok handledarna ska följa upp brister och ta upp enskilt med SSK eller paramed som
behöver stöttning.
Åtgärd samordnare
Uppdatering av rutin vård i livets slut med där smärt status med VAS-skala läggs till
och förankring i SSK-gruppen.
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
Inom området inkontinens måste det göras en stor satsning i utredning en
inkontinensgrupp som ska arbeta med inkontinens har bildats under hösten 2010.
Handlingsplan
Åtgärd SSK
Inkontinensgrupp startat hösten 2010 som satt upp ett mål på minst 50 % av boende
med inkontinens ska ha en utredning. Inkontinensgruppen ska även handleda kollegor
som känner sig osäkra hur en utredning går till.
Instrumentet Nicola kommer att användas och handledning kommer att ske på SSK
möte enhetsvis.
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
Viktigt att riskbedömningar görs på samtliga boende minst två gånger om året.
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Viktigt att riskbedömningarna dokumenteras i status under sökordet hud/vävnad och att
en plan upprättas.
Viktigt att använda sig av en skattningskala vid smärtstatus.
Handlingsplan
Åtgärd chef
Uppföljning på statistik på riskbedömningar sker varannan månad. Resultatet gås
igenom på SSK möte, påbörjades i september 2010.
Åtgärd SSK
En utbildning i Vodok har genomförts under nov-10 och samtliga fast anställda
sjuksköterskor deltog.
Vodok handledarna ska följa upp brister och ta upp enskilt med SSK de som behöver
stöttning.
Åtgärd samordnare
Uppdatering av rutin trycksår där VAS-skalan kommer att ligga som bilaga.

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 nattfastan inte är över 11 timmar, lägg kostschema.
Viktigt att riskbedömningar görs på alla boende minst två gånger per år.
Viktigt att dokumentera upprätta plan och vidtagna planerade åtgärder i journalen
Handlingsplan
Åtgärd chef
Uppföljning på statistik på riskbedömningar sker varannan månad. Resultatet gås
igenom på SSK möte enhetsvis, påbörjades i september 2010.
Kostombuden på Serafen har fått som uppdrag under 2011 att arbeta med nattfastan på
sin egen boendeenhet.
Kostombuden har fått en utbildning ett par eftermiddagar från Äldreförvaltningens
kostinformatör.
Åtgärd SSK
Utbildning i Vodok genomfördes nov-10 då samtliga fast anställda sjuksköterskor
deltog.
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Vodok handledarna ska följa upp brister och ta upp enskilt med SSK som behöver
stöttning

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
Säkra att alla boende har aktuell fallriskbedömning
Komplettera befintliga rutiner med åtgärder/strategier för personer som faller ofta
Handlingsplan
Åtgärd chef
95 % har idag en aktuell fallriskbedömning.
Åtgärd SJG
Sjukgymnast/arbetsterapeut uppdatering och kompletterar av befintliga rutiner i HSL

12. Demens
Personalen som arbetar med demenshandikappade personer bör ha utbildning inom
demensområdet.
Förbättringsåtgärd
Alla sjuksköterskorna har inte utbildning inom området. Viktigt att tänka på vid
nyrekrytering.
All personal behärskar inte svenska språket i tal och skrift.

Handlingsplan
Åtgärd chef
Vid nyrekrytering av SSK ska Serafen tänka på att anställa en SSK med
demensutbildning.
Språksam- en arbetsplatsförlagt språk- och yrkes utbildning för 15 personer har pågått
under hösten -10. Under våren fortsätter utbildningen av samma grupp. Utbildningen
riktar sig mot språk och demensvård
13. Rehabilitering
En rehabjournal upprättas vid inflyttning, i den ska bedömning av ADL och
förflyttningsförmåga samt bedömning av hjälpmedel ingå.

Serafens vård- och omsorgsboende
Bolindersplan , 112 24 Stockholm
Telefon 50808835.
Lena.slotte@stockholm.se

SID 7 (16)

Förbättringsåtgärd
Fungerar

14 Mun- och tandhälsovård
Sjuksköterskan skall vid inflyttning bedöma munhälsan.
Förbättringsåtgärd
Viktigt att sjuksköterskan upprättar munstatus och gör riskbedömning vid inflyttning,
bedömningsinstrument finns i VODOK
Viktigt att munhälsobedömningskortet finns både ute hos den enskilde och kopia i
journalen
Handlingsplan
MAS och MAR har haft utbildning i VODOK för samtliga sjuksköterskor under 2010
för att säkra dokumentationen.
Åtgärd samordnare
Uppdatering av inskrivningsrutin
Hantering av munhälsokortet kommer att tas upp på SSK möte enhetsvis.
Dokumentation
MAS och MAR har granskat 26 stycken av varandra slumpmässigt utvalda journaler =
15 %
Förbättringsåtgärd
Sjuksköterskorna 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. Riskbedömningarna måste föras in och planering vid risk
måste genomföras. Inkontinens utredningar måste utföras.
Viktigt att dokumentera under rätt sökord så att det går att följa den enskildes problem.
Riskbedömningar rörande nutrition och hud fanns i 18 journaler men med det saknades
koppling från status, plan och åtgärd i flertalet. Riskbedömningarna förs inte alltid in i
status och någon planering vid exempelvis undernäring saknas. Inkontinensutredningar
saknades i flertalet journaler. I några journaler hade man inte signerat sin anteckning.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska se till att komplettera uppgift under
planeringsansvarig.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster behöver också arbeta vidare med att utveckla
dokumentation i planer. Ta hjälp av varandra, då man i gruppen kommit olika långt.
Tänk på att utnyttja hjälpfrastexterna i Vodok, så att alla dokumenterar under samma
sökord och lär sig skilja på status och åtgärd.

Serafens vård- och omsorgsboende
Bolindersplan , 112 24 Stockholm
Telefon 50808835.
Lena.slotte@stockholm.se

SID 8 (16)

Handlingsplan
Utbildning i Vodok har genomförts i nov-10 då samtliga fast anställda sjuksköterskor
och paramedicinare deltog.
Handledarna ska följa upp brister och ta upp enskilt med SSK eller paramed som
behöver stöttning.

Riskanalys
Under året har en boende flyttat in med avancerad sjukvård så som trech och PEG med
MRSA. En riskanalys har då gjorts som följts upp.
Vid organisationsförändringar har en riskanalys gjorts utifrån patientsäkerheten. Nytt
från nästa år är att en riskanalys kommer att göras inför sommarens semesterplanering i
april. Resultatuppföljningen sker i september.
En kompetensutvecklingsplan gällande hälso- och sjukvårdspersonal finns.
Palliativa registret
Samtliga avdelningar registrerar i Svenska palliativa registret. Ett nationellt
kvalitetsregister där sjuksköterskorna registrerar alla dödsfall vid boendet.

Kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan
Serafens vård och omsorgsboende har genom stimulanspengar på avdelning 2 och 3
tillsamman med Apoteket Farmacia AB genomfört en kvalitetssäkring av hela
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läkemedelskedjan, en metod som bygger på lärande i vardagen. Metoden bygger på att
en Apotekare finns med i arbetslaget för att med sina kunskaper bidra till en säkrare
läkemedelshantering, i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Målet har varit att
öka kunskapen hos all personal (sjuksköterska, vårdpersonal och läkare) och därmed
kvalitetssäkra hela läkemedelshanteringen.
Apotekets kvalitetsgranskning av akut och buffertförråd
Apoteket har under år 2010 granskat läkemedelsförråden/hanteringen på Serafens vårdoch omsorgsboende.
Plan 0 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra lokala rutiner har
utarbetats och kommer att färdigställas inom kort. Nedan följer några förslag som kan
förbättra läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Uppdatera signaturlistor för delegerad personal samt för sjuksköterskor, även läkarens
signatur skall finnas med.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras bör finnas. De dokument som
skickas med från apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Se över pärmen med delegeringar.
Dokument gällande ansvar för akut och buffertförråd samt ansvar för narkotikakontroll
saknas på plan 0.
Lista för hållbarhetskontroll av akut-och buffertförrådet saknas.
Kontroll av narkotika bör förbättras.
Rutin för städning av de boendes läkemedelsskåp efterfrågas.
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
De förbättringsförslag som gavs vid föregående granskning har till största delen
genomförts, de punkter som kvarstår tas åter upp i rapporten.
Plan 1 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra skriftliga rutiner har
utarbetats efter Mas riktlinjer och kommer att färdigställas inom kort. God ordning
råder i läkemedelsförrådet. Nedan följer några förslag som kan förbättra
läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Uppdatera listor med signaturförtydligande både för personal med delegering och
sjuksköterskor, även läkarens signatur bör finnas med.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras efterfrågas. De dokument
som skickas med från apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Se över pärmen med delegeringar och uppdatera de som är för gamla.
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Uppdatera dokument gällande ansvar för narkotikakontroll.
Be läkaren skriva max-dos på de vid behovsordinationer som saknas denna uppgift.
Kontrollera narkotika regelbundet enligt rutin.
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
Det som gavs som förslag till förbättring vid föregående granskning har till stor del
genomförts, det som kvarstår tas åter upp i rapporten.
Plan 2 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra skriftliga rutiner har
utarbetats efter Mas riktlinjer och kommer att färdigställas inom kort. God ordning
råder i läkemedelsförrådet. Nedan följer några förslag som kan förbättra
läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Då läkemedelslista används bör denna ej kopieras utan användas i originalform.
Signaturförtydligande skall finnas för all personal med delegering, på signaturlistan för
sjuksköterskor bör även läkarens signatur finnas med.
Rekommenderar att ej aktuella delegeringar förvaras i en särskild pärm.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras efterfrågas. De dokument
som skickas med från Apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
De förbättringsförslag som gavs vid föregående granskningar har genomförts.
Plan 3 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra skriftliga rutiner har
utarbetats efter Mas riktlinjer och arbete pågår med att färdigställa ytterligare några
rutiner. Den nya uppdaterade versionen har dock personalen ej hunnit ta del av ännu.
God ordning råder i läkemedelsförrådet. Nedan följer några förslag som kan förbättra
läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Signaturförtydligande skall finnas för all personal med delegering, på signaturlistan för
sjuksköterskor bör även läkarens signatur finnas med.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras efterfrågas. De dokument
som skickas med från Apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Hållbarhetskontroll bör utföras mer regelbundet och dokumenteras.
Påminn om vikten av att alltid rengöra tablettkrossar.
Skriftliga generella direktiv bör finnas även på plan 3
Se över pärmen med delegeringar.
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
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Det som gavs som förslag till förbättring vid föregående granskning har till största
delen genomförts
Plan 4 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra skriftliga rutiner har
utarbetats efter Mas riktlinjer och kommer att färdigställas inom kort. God ordning
råder i läkemedelsförrådet. Nedan följer några förslag som kan förbättra
läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Uppdatera signaturlistor för delegerad personal samt för sjuksköterskor, även läkarens
signatur skall finnas med.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras bör finnas. De dokument som
skickas med från Apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Påminn om vikten av att alltid rengöra tablettkrossar.
Se över pärmen med delegeringar.
Lån av narkotika mellan boenden skall undvikas.
Flytande läkemedel skall iordningställas av sjuksköterska, se MAS riktlinjer.
Se över hanteringen av vid behovs läkemedel som läggs i de boendes läkemedelsskåp.
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
Det som gavs som förslag till förbättring vid föregående granskning har till stor del
genomförts, det som kvarstår tas åter upp i rapporten.
Plan 5 har en väl fungerande läkemedelshantering. Mycket bra skriftliga rutiner har
utarbetats efter Mas riktlinjer och kommer att färdigställas inom kort. God ordning
råder i läkemedelsförrådet där endast personbundna läkemedel förvaras.
Nedan följer några förslag som kan förbättra läkemedelshanteringen ytterligare.
Förslag till förbättringar
Signaturförtydligande skall finnas för all personal med delegering, på signaturlistan för
sjuksköterskor bör även läkarens signatur finnas med.
Komplettera lokal ruin för narkotikakontroll med hur avvikelser ska hanteras.
Rutin för hur byte till synonymt läkemedel dokumenteras efterfrågas. De dokument
som skickas med från apo-dos centrum vid byte av läkemedel i påsarna bör sparas.
Påminn om vikten av att alltid rengöra tablettkrossar.
Skriftliga generella direktiv bör finnas även på plan 5
Se över pärmen med delegeringar.
Lån av narkotika mellan boenden skall undvikas.
Dokumentera alltid telefonordinationer med bläckpenna samt signera.
Signera alltid utlämnande av Apo-dos påsar samt Dosetter
Uppföljning av föregående kvalitetsgranskning
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Det som gavs som förslag till förbättring vid föregående granskning har till största
delen genomförts, det som kvarstår tas åter upp i rapporten.

AVVIKELSE OCH HSL- INDIKATORER
Inkomna avvikelser
Under år 2010 har inkomna avvikelser minskat med ca 5 procent jämfört med år 2009.
tabell 1. Under år 2010 har två avvikelser föranlett anmälan enligt Lex Maria.
Tabell1
Fall
med
skada

1/10 2009 - 30/9 2010 115
85
2009*
*Kalenderår

Läkemedel
(utebliven/förvä
xlat
/dubbel dos)
133
158

Övriga
medicinteknisk produkt/brister
i vårdkedjan,
kommunikation,omvårdnad,
dokumentation mm)
16
36

Summa

264
279

Fall avvikelser och Fallincidenter
Sammantaget har fallincidenterna ökat med ca 34 procent jämfört med år 2009, se
tabell 2.
Tabell 2
1/10 2009 - 30/9 2010
2009*
*Kalenderår

Fall utan skada
251
188

Fall med skada
115
85

Summa
366
273

Downton Fallrisk Index är utförd, var totalt på Serafen 85 procent. Kvalitetsindikatorn
andel fallolyckor som lett till fraktur var totalt på Serafen ca 5 procent. Under året
ledde 20 fallolyckor till en fraktur.
Läkemedelsavvikelser
Läkemedelsavvikelserna har under år 2010 minskat med ca 16 procent jämfört med år
2009, tabell 7. Det finns troligen ett mörkertal på grund av att det inte alltid kommer till
sjuksköterskornas kännedom och därför inte rapporteras in. Övriga avvikelser har
under år 2010 minskat med ca 56 procent jämfört med år 2009, tabell 3.
Tabell3
Läkemedel
Utebliven,
Förväxlat,
Dubbel dos
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Övriga
MTP, brister i vårdkedjan,
kommunkation omvårdnad,
dokumentation mm

Summa
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1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

133

16

149

158

36

194

*Kalenderår

Byte av vårdform
Vårdtagare som behövt byta vårdform på dagtid och på jourtid har ökat med ca 20
procent jämfört med år 2009. Under år 2010 har vårdtagare som bytt vårdform dagtid
ökat med ca 57 procent jämfört med år 2009. Vårdtagare som bytt vårdform jourtid har
ökat med ca 60 procent jämfört med år 2009tabell 4.
Tabell 4

1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Byte av vårdform
till sjukhus - dagtid
73

Byte av vårdform Summa
till sjukhus - jourtid
48
91

46

30

76

*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.
Statistiken visar dock på att de flesta vårdtagarna bor kvar och avlider i sitt hem.
Tabell 5
Avlidna på
- boendet
1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Summa

64

Avlidna på
- annan plats tex.
sjukhus
9

66

5

71

73

*Kalenderår

Trycksår
Antalet trycksår är i stort detsamma jämfört med år 2009, tabell 6.
Tabell 6
Kategori 1
1

1

Kategori 22

Kategori32 Kategori 42

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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a
10

4
4
2
0
1/10 2009 - 30/9
2010
2
3
3
1
9
2009*
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 Serafen ca 66 procent.
På Serafen används Biolight för att förebygga och läka trycksår. 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.
Förskrivna inkontinenshjälpmedel
Förbrukningen av inkontinenshjälpmedel är i stort detsamma jämfört med år 2009.
Användandet av urinkateter är oförändrat, tabell 7.
Tabell 7
1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Inkontinens - hjälpmedel Kateter
150
9
153

9

*Kalenderår

Alla som flyttar in på ett särskilt boende ska erbjudas en inkontinensutredning som
årligen ska följa upp. Det fanns fler dokumenterade utredningar i journalerna år 2009.
Det som bland annat brister är den årliga uppföljningen av tidigare utredningar.
Kvalitetsindikatorn andel boende med individuellt utredd inkontinens och uppföljning
av utredning var på Serafen ca 11.
Apodos och dosett
Statistiken grundar sig på den läkemedelshantering där sjuksköterskan övertagit
läkemedelsansvaret. Antalet vårdtagare som fick hjälp med sina läkemedel är i stort
detsamma jämfört med år 2009, tabell 8.
Tabell 8
Apodos Dosett Apodos + Summa
dosett
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1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

122

15

33

170

124

14

30

168

*Kalenderår

Ordinerade läkemedel
Förbrukningen av fler läkemedel än åtta har minskat med 9 procent jämfört med år
2009, vilket är positivt. Vårdtagare som använder färre än åtta ordinerade läkemedel
har ökat med ca 10 procent jämfört med år 2009, se tabell 9.
Tabell 9

1/10 2009 - 30/9
2010
2009*

Mindre än åtta
ordinerade
läkemedel
101

Mer än åtta
ordinerade
läkemedel
69

Summa

92

76

168

170

*Kalenderår

Läkemedelsgenomgångar är en viktig del i att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen
och förbättra den enskildes läkemedelsanvändning. Kvalitetsindikatorn andel boende
vars läkemedelsordination genomgått en årlig läkemedelsgenomgång var på Serafen ca
39 procent.
Specifik omvårdnad
Den specifika omvårdnaden är ungefär detsamma jämfört med år 2009, se tabell 10.
Tabell 10
Specifik Omvårdnad
Vårdrelaterade
pegsond/ iv.dropp/ syrgas/ infektioner
sug/ stort sår, respirator,
MRSA/VRE/ESBL/
mm
HEPATIT
2
1/10 2009 - 30/9 2010 24
23
2
2009*
*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 Serafen ca 84 procent.
Nutrition/malnutrion
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På samtliga vårdtagare ska det minst en gång om året utföras en riskbedömning enlig
Mini Nutritional Assessment (MNA). Kvalitetsindikatorn andel boende där dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd var totalt på Serafen ca
68 procent
Body Mass Index (BMI)
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 Serafen ca
35 procent.
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
Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats per sjuksköterska var genomsnittet
per heltid på vård- och omsorgsboendena totalt ca 16, en ökning i jämförelse med
samma period 2009, tabell 11.
Tabell 11
Antal boende/
tillgänglig plats
Serafen v- o b

Sjuksköterska 1/10
2010
16

Sjuksköterska 1/10 2009
14

Arbetsterapeuter
Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats var genomsnittet per heltid
arbetsterapeut i oktober var oförändrade jämfört med år 2009., tabell 12.
Tabell 12.
Antal boende/
tillgänglig plats
Serafen v- o b

Arbetsterapeut 1/10
2010
59

Arbetsterapeut 1/10
2009
59

Sjukgymnast
Kvalitetsindikatorn antal boende/tillgänglig plats i genomsnitt per heltid sjukgymnast
var oförändrade jämfört med år 2009. tabell 13.
Tabell 13
Antal boende/
tillgänglig plats
Serafen v- o b

Sjukgymnast 1/10
2010
59
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Sjukgymnast 1/10 2009
59

