Herdens Äldreboende
Patientsäkerhetsberättelse för Herdens äldreboende 2015
Huvudansvarig för patientsäkerhetsarbete
Bruka Äldrevård AB ansvarar för att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador på
Herdens äldreboende. Bruka Äldrevård AB har också en skyldighet att utreda
händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada.
Ansvarig för patientsäkerhetsarbetet
Verksamhetschef enl. HSL § 29 och Medicinskt Ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sonia Galupini Stolt.
Patientsäkerhetsberättelsen
Verksamhetschef/MAS har att årligen sammanställa en så kallad
patientsäkerhetsberättelse, en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits
under föregående år till exempel när det gäller vårdrelaterade infektioner eller
fallskador.
I patientsäkerhetsarbetet ska det finnas riktlinjer och lokala rutiner för att
förebygga vårdskador.
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår:
• Verksamhetschef/MAS följer upp verksamhetens rutiner.
• Verksamhetschef/MAS följer upp kvalitetsindikatorerna
• Verksamhetschef/MAS följer avvikelser.
• Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
• Vilka resultat som har uppnåtts
En beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att identifiera, analysera
och så långt som möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och
negativa händelser.
Kvalitetsgranskning av MAS och upphandlare från Kungsholmens Sdf
I patientsäkerhetsberättelsen för Herdens äldreboende ingår den årliga
kvalitetsgranskningen gjord av Kungsholmens Sdf:s MAS med
förbättringsåtgärder och förslag till handlingsplan.
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Resultat av kvalitetsgranskningen:
Tydligare rutiner och genomförande för egenkontroll och riskanalys för att
säkerhetsställa att verksamhetens riskområden är identifierade
Verksamheten behöver utveckla arbetssätt för att få personal delaktig i
kvalitetsarbete
Förbättringsåtgärd – Åtgärdad
Tydligare rutiner arbetats fram. All personal informeras regelbundet på APT-möte
som hålls regelbundet 1 ggr/månad. Egenkontroller har förbättrats och genomförs.
Riskanalyser finns nedskrivna och riskområden identifierade.
Personal har regelbundet möten där de informerar, bearbetar och utvecklar ett
säkert kvalitetsarbete som de därefter arbetar utifrån. (FQ-grupp)
Ledningen bör gå igenom ledningssystemet och dess processer med hela
personalgruppen
Förbättringsåtgärd - Åtgärdad
Personalen har informerats om ledningssystemets värde och process på APT-möte.
Värdegrund finns nedskrivet och förvaras i en pärm som all personal känner till
och kan läsa.
Personalen arbetar utifrån Värdeorden/värdegrund som observerats av
Äldreförvaltning under 2015 vid en Observation som utfördes under 5 dagar.
Sjuksköterskan delar boendes läkemedel i dosett, verksamheten bör se över
möjlighet att införa APO-dos för en säkrare läkemedelshantering samt införa akut
buffertförråd för att kunna erbjuda boende behandling i akuta skeden.
Förbättringsåtgärd – Åtgärdad
Vi fortsätter att dela läkemedel i dosett och tycker det är det säkraste alternativet
för läkemedelshantering för våra boende. Vi erbjuder våra boende behandling i
akuta skeden även då vi inte haft akut buffertförråd.
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2013/01/15/olampliga-kombinationer-vanligare-fordospatienter/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/02/24/dags-att-skrota-gokungen-apodos/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2010/02/22/lakare-varnar-for-risker-med-apodos-hos-aldrepatienter1/
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17757
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2013/07/Mer-riskabellakemedelsbehandling-vid-overgang-till-dostjanst-/
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Personal
Ökat personal bemanning på helger med 4,5 timmar/dag på respektive avdelning.
Har genomgått brandutbildning, ergonomi, livsmedelshygien och arbetsmiljö. Fått
uppdatering i läkemedelshantering och olika sjukdomar. Anordnat FQ-grupp där
personalen träffas regelbundet och går igenom hur våra boende ska få en bra,
salutogen och värdig dag som är individanpassad. Reflektionsgrupp regelbundet
på varje avdelning.
Regelbundna förbyggande kontroller har utförts där personal tittat efter eventuella
riskfaktorer som skulle kunna leda till incidenter.
SBA utförs regelbundet och har fått mycket beröm av Stockholms Brandförsvar.
Sammanfattning
Herdens äldreboende bedriver en god individuell utformad vård och omsorg i en
trivsam boendemiljö. De boendes behov av social stimulans och aktivitet
tillgodoses utifrån den boendes dagsform.
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