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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Den ska innehålla uppgifter om hur man under det gångna året arbetat 
med patientsäkerhetsarbetet och hur man samverkat för att förebygga risker och vilka 
egenkontroller man gjort för att mäta vårdkvalitén. 

I berättelsen ska vårdgivaren redovisa avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt om 
händelser utretts enligt patientsäkerhetslagen och hur många vårdskador som bedömts som 
allvarliga. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Sammanfattning 

Patientsäkerhetsarbetet inom den kommunala hemsjukvården har inte inneburit några stora 
förändringar under 2015. De nationella kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativregistret ger 

bra underlag för vad vi ska jobba med. 

Vi når det nationella målet att 90% av de boende på SÄBO skall ha en aktuell riskbedömning. Vi ser 
att trycksåren har minskat och andelen vårdtagare med BMI <22 har blivit något färre. 

Ett mål som visat sig svårt att nå är att minska nattfastan till max 11h. En ny satsning på detta 
måste ske under 2016. 

Antalet fall har ökat ganska kraftigt men registrerade skador i samband med fall minskar! Vi har t.ex. 
färre registrerade höftfrakturer under 2015. Vår satsning med att erbjuda höftskyddsbyxor till 

vårdtagare som uppvisar fallrisk vid riskbedömningar fortsätter. Vi har också i slutet av året köpt in 
fler och i andra modeller. Fallrapporterna visar att många faller på natten på väg till/från toaletten. 
Ofta glömmer man då tofflor och halkar lätt på golvet. Vi kommer under 2016 att erbjuda halksockar 

för att se om det kan minska dessa typer av fall. 

Under 2015 ser vi däremot något försämrade resultat i Palliativ registret jämfört med året innan. Det 
blir därför ett av målen för 2016 att förbättra dessa. Ett lokalt vårdprogran för palliativ vård är 

utarbetat utifrån de nationella och regionala riktlinjerna. Det lokala programmet skall implementeras 
under 2016. 

Statistik från Kvalitetsportalen visar att behandling med olämpliga läkemedel, antipsykotiska 
läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel minskar. Dessa siffror gäller alla som är 75 år och 
äldre i kommunen. Inte endast de som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Rutinen för 
läkemedelshantering har uppdaterats och större krav på kontroll av dosetter ställs innan de lämnas 
ut till patient. Under året har kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen inom den kommunala 

hälso- och sjukvården utförts av leg. apotekare. Alla delar av hanteringen godkändes. Kommentarer 
med förbättringsåtgärder lämnades. 

Under året erbjöd Folkhälsomyndigheten vårdgivare att delta i en punktprevalensmätning av 

vårdrelaterade infektioner och antibiotikabehandling. (HALT)  Tidigare har liknande mätningar enbart 
gjorts på sjukhus men man ser nu att problemen medvårdrelaterade infektioner även finns i den 
kommunala vården. Vi deltog och resultatet visade en infektions och antibiotikabehandlingsfrekvens 
på samma nivå som övriga äldreboenden i landet. Mätningarna ska bli återkommande en gång per 

år. 
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Övergripande mål och strategier 

Sektor Omsorgs mål är att skapa trygghet och självständighet för den enskilde genom 

 

 

 

delaktig och ha inflytande över insatsernas utformning 

 

Äldreomsorgen har även under 2015 arbetat med effektmålen som sattes 2013.. Målen 
överensstämmer med regeringens satsning för de mest sjuka äldre. 

liga vårdtagare på SÄBO ska erbjudas riskbedömning enl. Senior Alert. 

 

-registret 

göras. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att;  

 den hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav 
på god vård 

 kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 

 det finns ett kvalitetsledningssystem inom sektor omsorg i Färgelanda kommun samt att 
sätta övergripande mål för verksamheten. 

Socialchef/Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att;  

 verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet 
 rutiner för riskanalys, avvikelsehantering, klagomålshantering, samverkan och egenkontroller 

finns 

MAS ansvarar för att;  

 rutiner för hälso- och sjukvårdsarbete finns och är kända av personalen 
 behovet av läkarkontakt tillgodoses 
 att delegeringar utförs så att patientsäkerheten bibehålls 
 rutiner finns för säker läkemedelshantering 
 anmälningar till IVO enl. Lex Maria görs vid vårdskada eller risk för vårdskada 
 kontrollera så att krav och mål uppnås 

Enhetschefer ansvarar för att;  

 se de olika processerna i verksamheten 
 att personalen känner till och arbetar efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner samt 

deltar i egenkontroll av verksamhetens kvalitet 

Övrig personal inom sektor omsorg ansvarar för att;  

 jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner 
 medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av verksamheten 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  

Resultat av egenkontroller sammanställs fortlöpande och läggs in i kvalitetsledningssystemet. 
Resultaten presenteras på ledningsgrupp och äldrechefsmöten. Enhetscheferna ansvarar för att föra 
ut informationen till vård- och omsorgspersonalen. 

Vid dessa möten på både lednings- och verksamhetsnivå, utvärderas resultaten och man tar ställning 

till hur det fortsatta arbetet skall bedrivas, om insatser behövs och vilka delar man ska satsa på. 
Åtgärder planeras och läggs in i kvalitetsledningssystemet där tidsplan och resultat visas. 

En övergripande presentation av patientsäkerhetsberättelsen görs för kommunstyrelsen. Då 
redovisas det viktigaste och ev. nytt innehåll 
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Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontroller i kommunal hälso- och sjukvård. 

Regelbundna loggkontroller i verksamhetens dokumentationssystem Magna Cura. 

Riskbedömningar i Senior Alert (nationellt kvalitetsregister) av fall-trycksår-nutrition-munhälsa och 
blåsdysfunktion 

Mätning av nattfasta på SÄBO 

Månadsvis uppföljning av fallrapporter/statistik i vårt dokumentationssystem Magna Cura. 

Registrering i Palliativregistret (nationellt kvalitetsregister) 

PPM-trycksår 2ggr/år. Punktprevalensmätning av trycksårsfrekvens på SÄBO. Dokumenteras i Senior 
Alert. 

Uppföljning av läkemedelsavvikelser/statistik i vårt dokumentationssystem Magna Cura. 

Kvalitetsgranskning av KAF (kommunalt akutläkemedelsförråd) utförs av regionen. (ingen 

granskning under 2015.) 

Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Utförs av leg. apotekare. 

"Egenkontroll - vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg" planerad till 2016. 
Utarbetad av Vårdhygien, NU-sjukvården. 

Deltar i Folkhälsomyndighetens mätning av VRI (vårdrelaterade infektioner) och antibiotika 
behandlingar. 1g/år. 

Journalgranskning (planerad) 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 

genomförts för ökad patientsäkerhet  

Stratsys 

 I kvalitetsledningssystemet Stratsys finns den kommunala hälso- och sjukvårdens rutiner och 
andra dokument. Även egenkontroller, uppföljningar, åtgärder och resultat redovisas i detta 
system. 

Dokumentation 

 Ett arbete för att utveckla/uppdatera systemet för hälso- och sjukvårdsdokumentation har 
startats. Förberedelser för att börja använda NPÖ (Nationell patientöversikt) har gjorts. Båda 

dessa system planeras att tas i bruk under 2016. 

BPSD  (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

 Arbetsverktyget används inom demensvården.  Syftet är att hitta omvårdnadsinsatser som 
lindrar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och minska behovet av 
läkemedelsbehandling vid t.ex. oro. 

Fallprevention 

 Höftskyddsbyxor erbjudits till vårdtagare som visat risk för fall vid riskbedömning i Senior 

Alert. Fler modeller av höftskyddsbyxor samt halksockar har köpts in för 
prestationsersättningspengar från staten. 

Trycksårsprevention 

 Inför punktprevalensmätningen v.40 2015 utbildades omsorgspersonal från alla 
boendeenheter för att öka kunskapen om trycksårsbedömning. 

Digital trygghetstelefoni 

 Övergången till digitaltrygghetstelefoni är klar. Samtliga brukare får sina trygghetstelefoner 

utbytta under februari 2016. 

Läkemedelshantering 

 Extern granskning av kommunens läkemedelshantering har genomförts av leg. apotekare. 
 Skärpta rutiner för dosettdelning har införts. 
 En ny kontrollista för att minska risken för bortglömda läkemedelsdoser har tagits fram. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

Lokalt 

 Gruppmöten på enheterna där omsorgspersonal och legitimerad personal deltar i uppföljning, 
utvärdering och planering 

 MAS-möten med legitimerad personal 

 Möte med Vårdcentralen - hemsjukvården 1g/termin 
 Avtal med primärvården om läkarinsatser för patienter i hemsjukvården och boende på 

SÄBO. Dessutom viss handledning och utbildning för personalen. 
 Möten med hälso- och sjukvårdsnämnden (inga möten under 2015) 

Regionalt 

 Närsjukvårdsgrupp, Vårdsamverkan mellan kommun - primärvård och länssjukvård 
 Nätverk för; 

- legitimerad personal 

- MAS:ar i Fyrbodal och VG-regionen 

- enhetschefer för legitimerad personal 

- socialchefer och verksamhetschefer för hälso- och sjukvård 

 Avtal med regionen för upphandling av SÄRNÄR-produkter samt tillgång till dietist för 
specialistkunskap (SÄRNÄR= särskild näring) 

 Förband- och sjukvårdsmaterial upphandlat i samverkan Dalslands kommunalförbund 

 Regionen tillhandahåller specialistkunskap inom vårdhygien i form av hygiensköterska 
(utbildning, rutiner och rådgivning) 

 Vård & Omsorgscollege i Fyrbodal. Dess syfte är att kvalitetssäkra vård- och 
omsorgsutbildningar samt att öka intresset för att jobba inom vård- och omsorg. 
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Riskanalys 

Vår rutin följer rekommendationerna i Socialstyrelsens Handbok för patientsäkerhetsarbete; Risk& 
händelseanalys. Rutinen är en kort beskrivning av hur riskanalys skall utföras. Handboken används 
som stöd vid genomförande av riskanalyser. 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta 

fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av negativa 
händelser. Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete, som ska leda till att förebyggande 
åtgärder vidtas innan något har hänt. 

Riskanalys är en kraftfull metod att använda i ett systematiskt förbättringsarbete. En riskanalys 
resulterar i ett flertal förbättringsförslag som syftar till att höja säkerheten i den processen som 
analyseras. 

Det är önskvärt att arbetet med riskanalyser påbörjas i samband med planering eller utveckling av 

en process, finns med under hela processens livscykel och justeras successivt när ny kunskap eller 

avvikelse kommer fram. 

Alla processer i verksamheten som är kritiska för vårdtagarens/brukarens/klientens säkerhet bör 
analyseras och det visionära målet är att alla dessa processer ska genomgå grundläggande 
riskanalys. 

En riskanalys kan utföras både på lokal verksamhetsnivå och på övergripande organisatorisk nivå. 
Den kan avse en befintlig arbetsprocess eller göras inför en förändring. 

En analys på lokal nivå utförs på enhetens egna processer eller i samarbete med närliggande enheter 
på gemensamma processer. Lättast att påverka är de egna, lokala processerna. 

En analys på övergripande organisatorisk nivå kan göras inför större förändringar som påverkar flera 
verksamheter. Riskanalys på övergripande nivå är ofta mer komplex och tidskrävande än en analys 
på lokal nivå. 

  



 

13 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 
rapporteras i avvikelsemodulen i Magna Cura. 

I rapporten beskrivs hur händelsen tas om hand, omedelbart samt på lång sikt. 

Samtliga rapporter skall kvitteras av leg.personal, enhetschef samt MAS i nämnd ordning. Vid 

allvarliga händelser informeras MAS direkt som utreder och tar ställning till om en Lex Maria anmälan 
skall göras. 

Avvikelser med medicintekniska produkter kan även bli aktuella för anmälan till Läkemedelsverket 
och tillverkare. 

MAS gör varje månad en sammanställning av rapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelseravvikelser 
som mailas ut till leg.personal och enhetschefer och redovisas i kvalitetsledningssystemet. 

Enhetscheferna skall vid varje APT diskutera de rapporter som varit, hur de tagits om hand och vad 

man ev. skall åtgärda för att det inte skall inträffa igen. 
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Klagomål och synpunkter 

Rutin för hantering av klagomål och synpunkter finns. Dessa kan mottas både skriftligt och muntligt. 
Även anonymt, med då kan man inte få någon återkoppling. Blankett för klagomålshantering finns på 
kommunens hemsida, på medborgarkontoret, i kommunens entré/växel samt ute på 
boendeenheterna. Ärenden kan även inkomma via patientnämnden. 

Inkomna ärenden, klagomål och synpunkter diarieförs och tas om hand av respektive enhetschef 
som utreder, vidtar ev. åtgärder och återkopplar till den som lämnat klagomål eller synpunkt. 

Ärendena tas upp på APT och ev. ledningsgrupp eller äldrechefsmöten om de berör flera enheter eller 
hela verksamheten. Vid behov revideras rutiner och/eller arbetssätt som en del i verksamhetens 
förbättringsarbete. 

Under 2015 har inga klagomål inkommit som berör kommunal hälso- och sjukvård. 
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Sammanställning och analys 

Inga ärenden har inkommit från Patientnämnden. 

En Lex Maria anmälan har gjorts till IVO. Ingen allvarlig patientskada inträffade. 

En anmälan om negativ händelse med medicinteknisk produkt har gjorts till IVO. 

Inga ärenden från IVO har varit relaterade till hälso- och sjukvård. 

Inga  inkomna klagomål har varit relaterade till kommunal hälso- och sjukvård. 

I vårt eget system för avvikelsehantering finns; 

315 fallrapporter (5 allvarliga, alla frakturer 1,6%) (jämfört med 2,9% 2014) 

162  läkemedelsavvikelser (60% är bortglömda doser =97st) 

13 avvikelser med medicintekniska produkter (sticksäker kanyl, medicinskåp, rollator, lyftselar mm) 

Vi har skickat 

- två avvikelser till dosleverantör 

- 15 avvikelser till NU-sjukvården (avvikelser i samband med att vårdtagare kommer hem från 
sjukhus) 

Vi har mottagit 

1 avvikelse från NU-sjukvården. 

Analys 

Antalet avvikelser ökar. Framförallt beror detta på att personalen numer ser avvikelserapporter som 
en viktig del i förbättringsarbete. Både inom den egna verksamheten och i samverkan med 

vårdgrannar. 

Trots ett stort antal fall har antalet skador minskat! 5 allvarliga skador under 2015 jämfört med 8 
året innan. 

97 bortglömda doser skall ses ur perspektivet av hur många doser personelen ansvarar för under ett 
år. Om man t.ex. ser till våra 79 platser på Särskilt boende så har de flesta som bor där hjälp med 
sin läkemedelshantering. De flesta har också minst två medicineringstillfällen per dygn. 

Räkneexempel; 79 personer med två doser /dygn=  158 doser per dygn som personalen hanterar på 
SÄBO. 158 dygnsdoser blir under ett år 57 670 st!! På SÄBO finns 108 läkemedelsavvikelser 
dokumenterade. Om 60% av detta skulle vara bortglömda doser = 65 doser. 65 av 57 670= 
0,001% 

Antalet avvikelser som vi skickar till NU-sjukvården ökar. Det beror på brister i t.ex. 
informationsöverföring, dokument saknas, t.ex. läkemedelslistor, epikriser, patienten har inte fått 
med sig läkemedel och/eller hjälpmedel som behövs vid hemkomsten. 

  

  

  



 

16 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Samverkan med patienter och närstående 

Kommunens pensionärsråd ställer frågor och informeras om kommunal hälso- och sjukvård.. 

Enhetschefer anordnar närståendeträffar där även sjuksköterskor deltar med information och svarar 
på frågor. 

Vårdtagare får upprepade erbjudande om riskbedömningar och förebyggande insatser i form av bl.a. 

besök av tandhygienist, riskbedömningar av fall, undernäring, trycksår, munhälsa och 
blåsdysfunktion enligt Senior Alert. 

Inom demensvården används vårdtagarens och närståendes kunskap och erfarenhet som ett 
komplement i vårdplaneringen. 

Vid läkemedelsgenomgång skall vårdtagarens och ev. närståendes synpunkter och önskemål 
efterfrågas. 

Vård- och omsorgspersonal upprättar vård- rehab- och genomförandeplaner tillsammans med 

vårdtagare, och om vårdtagaren så önskar, även med närståendes deltagande. Här fångas resurser 
och behov upp och man tar beslut om insatser som på bästa sätt skall bidra till vårdtagarens 
välbefinnande. 

Möjlighet finns alltid att både skriftligt och muntlig framföra ris och ros för att bidra till 
kvalitetsutveckling av verksamheten. 

Anhörigstödjare finns som kan hjälpa till med kontakter och information så att vårdtagare och 
närstående hittar rätt och känner sig trygga. 
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Resultat 

Redovisning av kvalitetsarbete 

Läkemedel och äldre 

Statistik från Kvalitetsportalen 

Receptbelagda läkemedel som förskrivs och också hämtas ut på apotek rapporteras fortlöpnade till 

Läkemedelsregistret på Socialstyrelsen. Aktuell månad jämförs med samma månad föregående år. 
Källa: Kvalitetsportalen.se 

OBS! Resultatet gäller för alla = 75 år och äldre i Färgelanda kommun. Den kommunala hälso- och 
sjukvården kan bara påverka de som vi har ett övertagetläkemedelsansvar för. Övriga sköts via 
primärvården. 
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Redovisning av genomförda egenkontroller 

Avvikelsehantering 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Omhändertagande av 
avvikelserapporter i Magna 
Cura 

Halvår Legitimerad personal, 
enhetschefer och MAS skall 
läsa, vb kommentera och alltid 
kvittera alla avvikelser. 
Avvikelserna skall används som 
underlag för förbättringsarbete. 

De senaste två månaderna finns 
108 avvikelser registrerade i 
Magna Cura. Av dem är 36 st 
kvitterade av leg.personal och 7 
st är kvitterade av chefer. 

Teoretisk utbildning 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Kunskapstest År  Sjuksköterskeenheten har utsett 

några sköterskor som håller i 
teoretisk utbildning inför 
delegering. Sjuksköterskor med 
förskrivningsrätt för diabetes 
håller i utbildning inför 
delegering av insulingivning. 
Utbildningsmaterialet är 
uppdaterat. 

Demensvård 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Registrerade skattningar i 
BPSD-registret 

År Målet är att samtliga boende 
ska erbjudits en skattning var 
6:e mån. 

Vid årets slut finns 39 aktuella 
vårdtagare registrerade och 
man har under året utfört 82 
skattningar av beteendemässiga 
och psykiska symtom vid 
demens. = 91% av de boende 
på demensenhet har erbjudits 
minst en skattning under året. 

Loggkontroll Magna Cura 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Loggkontroll i Magna Cura Kvartal Kontroll görs så att ingen 

personal tar del av information 
som man inte behöver i sitt 

Loggkontroll av personal inom 
hemtjänsten. 14 personer 
loggades. Period 23/11 2015 -
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 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

yrkesutövande. 23/2 2016. Inga överträdelser 
eller obehörig läsning hittades. 
Ny kontroll om ca 3 mån. 

Hälso- och sjukvårdsdokumentation 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Journalgranskning År Resultatet sammanställs av 

MAS och presenteras på t.ex. 
MAS-möte/utvecklingsdag. 
Resultatet skall ligga till grund 
för information/utveckling och 
förbättringsåtgärder. 

Journalgranskning har inte 
hunnits med under 2015. 
Planeras för 2016. 

Senior Alert 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Utförda riskbedömning i Senior 
Alert 

År Målet är att minst 90% av 
boende på SÄBO ska ha fått en 
riskbedömning med åtföljande 
åtgärder och uppföljning under 
året. 

Under 2015 har 181 
riskbedömningar registrerats i 
Senior Alert. Det blir ca 2,3 
riskbedömningar per 
boendeplats/år på SÄBO. 

 
Mätning av nattfasta Halvår Målet är att nattfastan inte ska 

överstiga 11h. 
Sedan mätningen i våras har 
inga stora förändringar skett. 
Tyvärr uppvisas ett resultat som 
totalt sett är någon sämre än 
tidigare. Knappt 20% av 
vårdtagarna når målet med en 
nattfasta som inte överstiger 
11h. 

 
Uppföljning av 
fallrapporter/statistik 

År Målet är att antalet fall skall 
minska 

Antalet fall har under 2015 ökat 
med 14%  jämfört med 
2014.Däremot har antalet 
allvarliga skador i samband med 
fall minskat med 60%. 
2 fall resulterade i höftfrakturer 
= 0,6%, en liten minskning. 
(0,7% 2014) De flesta fall sker 
fortfarande nattetid och i 
närheten av sängen. 

 
Trycksårsmätning (PPM 
trycksår och fall, Senior Alert) 

Halvår Antalet och allvarlighetsgraden 
av trycksår skall minska. 

Trycksårsmätningen v.40 visade 
på en halvering av antalet 
vårdtagare med trycksår! 
Mycket av detta kan vara 
resultatet av en 
utbildningsinstas för utvalda 
personer som sedan 
genomförde bedömningarna på 
enheterna. Inköp 2014 av 
tryckavlastande madrasser kan 
också ha bidragit till det bättre 
resultatet. V.40 hade 10,9% av 
de som bedömdes trycksår, 
jämfört med 20,9% vid förra 
mätningen v.11. 

 
Uppföljning av 
nutritionsbedömning i Senior 
Alert 

Halvår Senior Alert ger information om 
antalet vårdtagare med BMI <22 
och vikt nedgång med >5% 
sedan senaste mätning. 
Resultaten ska följas upp 
regelbundet och vara en del av 
utvärderingen av 
kvalitetsarbetet inom området 
nutrition. 

Vid PPM-mätningen v. 40 hade 
25% av vårdtagarna i mätningen 
ett BMI <22. En liten förbättring 
jämfört med mätningen v.11. 

 
Uppföljning av 
munhälsobedömningar i Senior 
Alert 

År Har alla på SÄBO erbjudits 
munhälsobedömning? Visar 
resultatet att 
förbättringsåtgärder behövs? 

Under 2015 har 179 
munhälsobedömningar gjorts. 
83 stycken visade ingen risk för 
ohälsa i munnen. 64 
riskbedömningar ledde till att 
åtgärder sattes in. 

 
Uppföljning av bedömd 
blåsdysfunktion 

År Egenkontrollen ska vara ett 
underlag för bedömning av om 
utredning och utprovning sker i 

96 riskbedömningar är utförda 
under 2015. 17 st ledde till en 
basal utredning. 61 st fick minst 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

tillräcklig omfattning. en planerad åtgärd insatt. 

  

  

  

Andel patienter på SÄBO med aktuell riskbedömning i Senior Alert. 

 

Mätning av nattfasta under 2015 

 

rött = sämre än förra mätningen 

Dokumenterade fallrapporter under 2015 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

Trycksårsmätningar och nutritionsbedömningar 2015 

 

v.11  16 vårdtagare hade = 20,5% 

         31 av 32 trycksår är grad 1 (kvarstående rodnad) 

         22 av 78 vårdtagare hade ett BMI<22 = 28,2% 

 

v. 40    7 vårdtagare hade trycksår  = 11% 

           6 av 8 trycksår är grad 1 (kvarstående rodnad) 

           16 av 64 vårdtagare hade ett BMI <22 =25% 

Ang. trycksårsfrekvens. Minskningen från vår till höst beror sannolikt på en utbildningsinsats där 
man lärde sig skillnaden på rodnad och trycksår grad 1. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Dessutom gjordes bedömningarna av en och samma person på varje enhet. 

  

Munhälsobedömningar i Senior Alert 

 

Under 2015 genomfördes 181 munhälsobedömningar på SÄBO. 63 st av dessa ledde till minst en 

planerad åtgärd. 

  

Blåsdysfunktion 

 

Under 2015 genomfördes 96 st riskbedömningar för blåsdysfunktion. 

I 73 fall konstaterades blåsdysfunktion = 76% 

43 st fick individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel 

  

  

  

  

  

  

VG-regionens munhälsobedömning 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Tanvårdens 
munhälsobedömningar och 
personalutbildningar 

År Utifrån rapporten bedöma om 
åtgärder behövs, t.ex. fler 
utbildningstillfällen. 

Under 2015 tackade 110 
brukare/patienter/klienter JA till 
en munhälsobedömning i 
hemmet av tandhygienist. 43 
tillfrågade tackade nej. 
Tandhygienist utförde 92 st 
munhälsobedömningar. 23 
personal fick en 3h utbildning i 
munhälsovård. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Uppföljning av extern utförare 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Avstämning av beviljade 
insatser och utförd tid 

År Godkänd om avstämningar har 
skett månadsvis 

Inga externa utförare under 
2015. 

Läkemedelshantering, från ordination till kassation 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Läkemedelsavvikelser Kvartal MAS sammanställer 

läkemedelsavvikelserna i 
Magna Cura månadsvis. 
Resultatet redovisas här som 
egenkontroll. 

Antalet dokumenterade 
läkemedelsavvikelser har ökat 
jämfört med förra året. En orsak 
är att fler delar av 
läkemedelshanteringen 
uppmärksammas t.ex. 
otydliga/felaktiga signeringslistor 
eller ordinationshandlingar. 

KAF - Kommunala Akutläkemedels Förrådet 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Kvalitetskontroll av KAF År Svaren som mailas in bedöms 

av apotekare och MAS får 
kommentarer om vad som 
behöver förbättras. 

VG-regionen har inte utfört 
någon kontroll under 2015. 

Palliativ vård och Palliativregistret 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Resultat i palliativregistret År Resultaten skall förbättras vid 

varje mätning. Målet är 100% på 
alla parametrar som redovisas i 
"spindelnätet". 

Åtta av tio indikatorer på god 
palliativ vård är sämre än året 
innan. Även täckningsgrad är 
lägre.  Åtgärder behöver 
planeras. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

  

Rutin för riskanalys 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Riskanalys: Omfördelning av 
chefsansvar inom 
äldreomsorgen och den 
kommunala hälso- och 
sjukvården 

År Målet är att omorganisationen 
skall ske utan att berörd 
personal upplever osäkerhet 
kring chefskapet eller 
kvalitetssänkningar i vård- och 
omsorgsarbetet. 

Riskanalys avslutad. Slutrapport 
skriven. Planerade insatser enl. 
analys pågår. Uppföljning i 
september- oktober. 
Omfördelningen av 
chefsansvaret har fungerat 
bra.Ny enhetschef tillträdde i 
dec 2015 

 
Riskanalys gällande 
läkemedelshanering Lillågården 
2014 

År MAS redovisar varje månad en 
sammanställning av 
läkemedelsavvikelser per enhet 
och utifrån denna kan man mäta 
om antalet bortglömda doser 
minskar efter insatta åtgärder. 

Uppföljningen av 
läkemedelsavvikelser visade att 
antalet inte hade minskat. Vid 
utvärderingen av resultatet 
valde man att pröva en annan 
typ av checklista som användes 
på andra enheter. 

Kommunala riktlinjer för vårdhygien 

 Egenkontroll Periodicitet Bedömning av egenkontrollen Kommentar 

 
Självskattning av basala 
hygienrutiner i hemtjänsten och 
ESS 

År MAS sammanställer resultaten 
och målet är 100% följsamhet till 
de basala hygienrutinerna. 

Ingen självskattning 
dokumenterad under 2015. 

 
"Svenska HALT", mätning av 
VRI och antibiotikabehandling 
på SÄBO 

År Infektionsförekomst och 
antibiotikabehandling på SÄBO i 
Färgelanda ska ligga på 
samma, eller bättre frekvens än 
riket. 

Mätningen av vårdrelaterade 
infektioner och 
antibiotikabehandling är för 
första gången gjord på SÄBO. 
Resultatet visar på en frekvens 
som överensstämmer med 

jämförbara enheter i 
Sverige.4 % av vårdtagarna på 
SÄBO hade 
antibiotikabehandling vid tiden 
för mätningen. (3% i Sverige) 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Övergripande mål och strategier från föregående år 

 att skapa mall för och genomföra journalgranskningar 
 att jobba vidare med palliativregistrets kvalitetsparametrar och skapa lokala rutiner för 

palliativ vård 
 att minska nattfastan och jobba med nutrition för att förebygga viktminskning minska antalet 

vårdtagare med lågt BMI 
 att öka kunskapen om trycksårsprevention och minska frekvensen av trycksår 
 att satsa på fallprevention i form av styrke- och balansträning 

  

Måluppfyllelse under 2015 

 Mall för journalgranskning är framtagen 
 Lokal rutin för palliativvård är utarbetad 

 Andelen vårdtagare med BMI <22 har minskat något 
 Omsorgspersonal har fått utbildning för att bedöma trycksår. Dokumenterat antal trycksår 

halverades då bedömningen blev rätt! 
 Styrke- och balansträning. P.g.a. låg bemanning på rehab-enheten har detta mål fått stå 

tillbaka 
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Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Övergripande mål och strategier för kommande år 

 att genomgöra journalgranskningar enl. mall 
 att förbättra resultaten i palliativ registret 
 att starta upp styrke- och balansträning för vårdtagare med fallrisk 
 att implementera det nya lokala vårdprogrammet för palliativ vård 

 att utbilda vård- och omsorgspersonal i säker kommunikationsstruktur. SBAR. 
 att minska nattfastan 
 att inom området vårdhygien jobba med; 

- självskattning av basala hygienrutiner 

- egenkontroll av vårdhygienisk standard 

- införa system för hantering av personaltvätt 


