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1 Syfte och Mål
1.1 Bakgrund
Regeringen har sedan 2010 ingått årliga överenskommelser med
Sveriges Kommuner och Landsting kring vård och omsorg om de mest
sjuka äldre. I dessa överenskommelser har samtliga län erhållit
statsbidrag inriktat mot att stödja kommuner och landsting och andra
aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt
förbättringsarbete. Medlen har använts till att stimulera ett ökat
engagemang i kvalitetsarbetet genom bl.a. användning av
kvalitetsregister och åtgärder för att förbättra möjligheterna till
uppföljning och utveckling. Medel har även använts till kommun- och
landstingsgemensamma utvecklingsledare. Dessa ger stöd och driver
utvecklingen i reguljära verksamheter samt till försöksverksamheter
som bygger på sammanhållen vård och omsorg och helhetslösningar
kring de mest sjuka äldre. På Gotland har arbete med implementering
av Senior alert och Svenska palliativregister pågått sedan hösten 2010
då två utvecklingsledare (projektledare) anställdes.
Satsningen fortsätter nu men inom ramen för en betydligt större
satsning med syftet att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med
fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre. Utvecklingsledarnas roll framöver är
att initiera systematiskt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet ska
inriktas mot de områden som lagts fast i den för huvudmännen
gemensamma handlingsplanen.
En av förutsättningar för ett aktivt förbättringsarbete ska kunna
bedrivas i verksamheterna är att dessa besitter metodkunskap. Ett sätt
att tillgodogöra sig kunskap kring praktiskt förbättringsarbete är
utbildning uppbyggd av så kallade lärande seminarier (LS) .Deltagande
team får stöd och praktiskt tillämpbar kunskap och genomför under
kursens gång ett eget förbättringsarbete. Sedan 2009 erbjuds inom
Hälso- och sjukvården sådan utbildning, med huvudsakligen ST –
läkarledda team (en kurs som tillgodoser Socialstyrelsens kunskapsmål
20). Nu har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Socialförvaltningen
fattat beslut att gemensamt genomföra en kurs med liknande
uppbyggnad.
1.2 Syfte
Förbättrad vård och omsorg för de mest sjuka äldre på Gotland.
Utveckla vården i enlighet med handlingsplanen för förbättringar med
särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre.
Erbjuda ST-läkare utbildning i förbättringskunskap som uppfyller
målbeskrivningen (delmål 20) för ST tjänstgöringen.
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Deltagande team ska få tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna
fortsätta driva förbättringsarbeten inom den egna verksamheten.
1.3 Mål
Lång sikt
Bidra till målen i den gemensamma handlingsplanen ska uppfyllas.
Kort sikt
Att alla deltagarna har genomfört ett praktiskt förbättringsarbete med
patient-/ brukarfokus.
Att ST läkarna är godkända i förbättringskunskap enligt delmål 20.
Att samtliga team har delat med sig av sina resultat och erfarenheter.
1.4 Måluppfyllelse/resultat
Lång sikt
Kursen har bidragit till att målen i den gemensamma handlingsplanen
uppfylls genom att ett team har arbetat med läkemedelsgenomgångar
på en vårdcentral. De har genomfört 560 läkemedelsgenomgångar och
minskat olämpliga interaktioner. Två team har utifrån det nationella
kvalitetsregistret Senior alert arbetat med att utveckla sina
verksamheter ur ett brukar perspektiv. Deras arbeten har lett till att
samtliga brukare på ett demensboende nu har god munhälsa samt att
nyinskrivna patienter inom hemsjukvården får inom en vecka träffa ett
multiprofessionellt team som upprättar en hemsjukvårdsplan i hemmet
tillsammans med patienten.
Kort sikt
Samtliga deltagare har genomfört praktiska förbättringsarbeten med
patient-/ brukarfokus.
Deltagande ST-läkare är godkända i förbättringskunskap enligt delmål
20.
Teamen har delat med sig av sina resultat och erfarenheter vid ett
spridningsseminarium.
Teamens förbättringsarbeten
Team hemsjukvård: Vårdplanering i hemmet
Team vårdcentral Visby Norr: Läkemedelsgenomgångar
Team slutenvård: Förbättrad dokumentation
Team röntgen: Datortomografi colon med tagging
Team Stuxgården: Förbättrad munhälsa
För mål och resultat se bilaga 1-5.
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1.5 Avgränsningar
Genomförande av en kurs hösten 2012- våren 2013.
Arbetet ska ske inom ramen för handlingsplanen för förbättringar med
särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre. Viss möjlighet för ST läkare att, i samråd med sin
verksamhetschef, välja ett förbättringsarbete utanför ovan angivna
avgränsningsområde. Antal deltagande team 10-20. Antal medlemmar
per team 3- 6
1.6 Kritiska framgångsfaktorer
Överordnade och direkt berörda chefers engagemang.
Tillräckligt många team anmäler sig för att få ett stort genomslag.
Deltagande team avsätter gemensam schemalagd arbetstid (ca 1-2 h/v)
under hela kurstiden.
Kursdeltagarna deltar vid samtliga lärandeseminarier (LS).

2 Projektorganisation
Projektledare
Elin Olsson, projektledare/ utvecklingsledare SOF
Per Stenberg, utvecklingshandledare HSF
Styrgrupp
Ledningsgrupp för samordnad ledning för utförande av
överenskommelser
Projektgrupp
Per Stenberg
Christian Eriksson
Elin Olsson
Administrativt stöd
Sara Lidqvist, webb och hemsida
I överenskommelsen inför detta förvaltningsgemensamma projekt
skulle båda förvaltningar bidra till projektet med två utvecklingsledare.
I praktiken bidrog Socialförvaltningen med endast en
utvecklingsledare. Vilket har medfört merarbete för övriga samt att
Socialförvaltningens tanke var att öka den egna kompetensen kring
praktiskt förbättringskunskap genom att aktivt delta i genomförandet
av denna kurs. Med endast en utvecklingsledare som nu har erfarenhet
av denna metod blir det mer sårbart.
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En viktig pedagogisk del i kursen är en välfungerad och uppdaterad
hemsida. Detta har inte fungerat tillfylles under projekttiden. Därför är
det viktigt att någon med kompetens för detta har tid avsatt för
kontinuerligt arbete med hemsidan.
Det har fungerat bra med delat projektledaransvar.

3 Genomförande
3:1 Aktivitetsplan
120901 tom 130930
Milstolpar
120901 Projektstart med projektförberedelser
121114 Start genomförandefas
1306 Spridningsfas
1307 Utvärderingsfas
130930 Projektavslut
3:2 Aktiviteter
Sista anmälningsdag v.242 19 okt
Kursinformation v.236 och V.238, 5 och 20 sept kl 14:30-15:30
Lärandeseminarie 1 v.246 14 nov
Chefsforum 1 v.303 17 jan
Lärandeseminarie 2 v.304 22 jan
Workshop – Gör din graf v.309 27 feb och v.310 5 mars
Teamledarträff v.310 8 mars
Lärandeseminarie 3 v.314 3 april
Chefsforum 2 v.317 24 april
Lärandeseminarie 4 v.320 16:e maj
Spridningsseminarie v.324 12 juni
Studiebesök från Landstinget i Jönköpings län v.324 12 juni
3.3 Beskrivning av genomförandet
Utbildningen bygger på ett systematiskt, lärandestyrt förbättringsarbete där
tvärprofessionellt sammansatta team arbetar målmedvetet med ledningens
stöd. Tydliga och patientfokuserade mål sätts upp och förbättringsidéer
testas i liten skala. Efter utvärdering sker tester i större skala och
förändringar som leder till faktiska förbättringar för patienterna genomförs.
Metoden som används är Tom Nolans modell av PDSA- cykeln, som
illustreras nedan.
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Tom Nolans modell av PDSA-cykeln

Kursupplägg 2012/2013
Lärande seminarium 1 (LS1)
Här läggs grunden för teamens förbättringsarbete. Teamen arbetar med
att formulera syfte och mätbara mål och hur måluppfyllelse löpande ska
mätas. Som inspiratör var regeringens Äldresamordnare inbjuden. En
lokal inspiratör delade även med sig av erfarenheter från genomförda
patientintervjuer för att lyfta fram brukar/ patientperspektivet.
Planering av nulägesmätning.
Arbetsperiod 1 (AP1)
Ovanstående mål och syfte förankras med respektive verksamhetschef
samt en nulägesmätning genomförs och rapporteras.
Chefsforum 1
Direkt berörda chefer/uppdragsgivare träffas för erfarenhetsutbyte,
information och lärande kring förändringsledning.
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Lärande seminarium 2 (LS2)
Teamen tar fram förbättringsidéer och planerar för vilka förändringar
som ska testas i liten skala och utbyter erfarenheter med övriga team.
En lokal inspiratör delar med sig av erfarenheter från genomfört
förbättringsarbete.
Arbetsperiod 2 (AP2)
Under arbetsperioden testas förbättringsidéer. Idéerna prövas under
kort tid och i liten skala i PDSA-cykler. Erfarenheter och resultat
rapporteras i månadsrapporter.
Teamledarträff
Teamledarna träffas för erfarenhetsutbyte.
Lärande seminarium 3 (LS3)
Erfarenhetsutbyte mellan teamen. Teamen planerar tester i större skala
för sådana förändringar som verkar lovande samt små tester av nya
idéer. Planering för spridning av erfarenheter.
Arbetsperiod 3 (AP3)
Testerna fortsätter och involverar fler och fler i verksamheten.
Förberedelser och postertillverkning med erfarenheter och uppnådda
resultat inför posterutställningen vid LS4. Erfarenheter och resultat
rapporteras i en månadsrapport samt sammanfattas i en slutrapport.
Chefsforum 2
Direkt berörda chefer/uppdragsgivare träffas för erfarenhetsutbyte,
information och lärande kring förändringsledning.
Lärande seminarium 4 (LS4)
Teamen redovisar erfarenheter och uppnådda resultat för varandra och
planerar för hur förbättringsarbetet ska leva vidare efter utbildningens
slut. Förberedelser inför spridningsseminariet samt kursutvärdering
och avslutning.
Spridnings seminarium
Teamen delar med sig av resultat och erfarenheter från sitt
förbättringsarbete till chefer och berörda personer/verksamheter.
Spridningstillfället bestäms och planeras under kursens gång.

4 Utvärdering av projektet
Att arbeta med förbättringsteam från båda förvaltningar innebär många
fördelar. Teamen lär av varandra och om varandras verksamheter som
båda är delar i samma system. Trots att vi använder olika begrepp
såsom brukare och patienter så blir det tydligt att det är samma
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personer som vi arbetar med och för. Det blir också tydligt att det vi gör
i vår egen verksamhet påverkar övriga verksamheter.
”Förut så pratade vi om varandra, nu pratar vi med varandra”. ”Förut så
tyckte vi om varandra, nu tycker vi om varandra” (citat från
kursdeltagare).
Föregående års styrgrupp påpekade behovet av ökad delaktighet för
direkt berörda chefer, dvs. deltagande teams chefer. För att möta detta
behov så testade vi att genomföra två separata chefsforum. Syftet med
dessa chefsforum var att direkt berörda chefer, handledare ST-läkare
tillsammans med sina uppdragsgivare/ träffas för: erfarenhetsutbyte,
inspirera/stödja varandra, lärande kring förändringsledning samt
information från kursledning. Dessa har genomförts som halvdagar och
uppskattats av samtliga deltagare.
Vi testade även att bjuda in teamen till en ”Workshop - Gör din graf i
Excel” för att stötta dem i att designa sina egna tidsseriediagram. Att
mäta och följa sina resultat över tid är en viktig del inom
förbättringskunskapen. För de som deltog var detta ett värdefullt
lärtillfälle.
Inför projektet planerades det för att kunna genomföra kursen med 1020 förbättringsteam. Sju team anmälde sig, sex påbörjade kursen och
fem team fullföljde kursen. Kapacitet fanns för fler deltagande team
vilket också hade gett större genomslags kraft för fokusområdet Bättre
sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre på Gotland. Det
hade även givit bättre spridning av kunskapen om systematiskt
förbättringsarbete.
Utifrån tidigare erfarenheter valde vi att dela på kursavslut och
spridningsseminariet. Det föll väl ut och medförde att vi vid
kursavslutning kunde fokusera på deltagande team och vid
spridningsseminariet kunde vi fokusera på att sprida erfarenheter till
inbjudna. Chefernas medverkan vid spridningsseminariet är mycket
betydelsefull för teamen samt för spridningen.
Styrgruppen har ändrats under projekttiden från Ledningsgrupp för
samordnad ledning för utförande av överenskommelser till styrgruppen
för Bättre liv för sjuka äldre. Kontinuerlig dialog med styrgruppen har
efterfrågats men ej tillgodosetts. Projektet har saknat ledning och
styrning från styrgruppen.
För att en sådan här satsning ska få genomslag i hela verksamheten är
det viktigt att alla nivåer engagerar sig. Alla nivåer är viktiga men har
olika roller i förbättringsarbetet. Chefläkarens, sjukvårdschefens och
äldreomsorgschefens engagemang har varit viktigt och betydelsefullt
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under kursens gång. Deras medverkan har av teamen varit ett mycket
uppskattat inslag.
4:1 Deltagarnas utvärdering av lärande seminarier

4:2Förbättringsteamens slutrapporter
Se bilaga 1-5.
4:3 Skulle du rekommendera dina kollegor att gå den här kursen?
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5 Utvärdering av resultatet
5:1 Teamens självskattning

Deltagargrupperna har under kursen gång utvecklats till väl fungerande
förbättringsteam.
5:2 Har ert förbättringsarbete kommit till direkt nytta för
brukarna/ patienterna?
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6 Budget och finansiering
Projektet har genomförts inom ramen för budgeterade medel och
ekonomin har inte varit begränsande för genomförandet. Budgeten på
150 tkr (ej personalkostnader) var beräknad för 20 team. Kursen
genomfördes med fem team. Kostnaderna har begränsats genom att
använda regionens egna lokaler samt att egna och externt finansierade
inspiratörer har engagerats. Kursen har utnyttjat 30 000 kr av
budgeterade medel. Dessa kostnader består framförallt av konferens
och tryck kostnader. För att underlätta budgetuppföljning bör projekt
tilldelas ett konto.

7 Övrigt
Värt att nämnas är att upplägget med att använda ST-läkare som
teamledare i förbättringsteamen har uppmärksammats nationellt vid
Svenska läkarsällskapets riksstämma, Framtidens ST-läkare samt att
kursen har nominerats till Guldskapellen. Representanter från
landstinget i Jönköpingslän deltog vid spridningsseminariet för att ta
del av erfarenheterna från att arbeta med ST-läkarna som teamledare.
Projektet har även uppmärksammats av regeringens Äldresamordnare
som deltog vid lärande seminarie 1 samt bloggade om den gotländska
satsningen på Bättre liv för sjuka äldre.

8 Tankar om framtiden
- Hur går vi från enskilda förbättringsarbeten till ständiga
förbättringar i hela organisationen?
Resultaten från genomförd kurs samt tidigare inom HSF genomförda
kurser visar att genombrottsmetodiken fungerar. Arbetssättet bidrar
till att vi blir en lärande organisation där vi lär oss av varandra och våra
förbättringsarbeten. Den investering i tid som förbättringsarbeten
innebär ger konkreta resultat i form av förbättringar för våra patienter
och brukare.
Hur kan vi få denna kunskap och detta arbetssätt att genomsyra hela
organisationen?
Ju fler team som går kursen desto bättre blir förutsättningarna för att
alla chefer ska kunna använda systematiskt förbättringsarbete inom
sina verksamheter.
Det är viktigt för resultaten och teamen att berörda chefer engagerar
sig och deltar i både chefsforum och utvalda lärandeseminarier.
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Chefer behöver ta rollen som teamledare och själva delta i en praktisk
kurs. Det skulle ge dem erfarenhet av att leda systematiskt
förbättringsarbete och kunna vara en obligatorisk del av chefernas
kompetensutveckling.
Det är även viktigt att ta tillvara på kompetens för de nu utbildade
förbättringsteamen. De har både teoretiskt kunnande och praktisk
erfarenhet av att genomföra systematiska förbättringsarbeten och kan
ges nya uppdrag i sina verksamheter.
Årets förvaltningsgemensamma kurs i praktiskt förbättringsarbete
genomfördes i projektform. Fortsättningsvis är projektformen inte
nödvändig. I stället kan en kursledning få uppdraget att genomföra
kursen. På sikt behöver kursen övergå till att vara en naturlig del i den
systematiska verksamhetsutvecklingen och ledas av chefer. Först då
kan vi uppnå en kultur med ständiga förbättringar i hela
organisationen.
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Bilagor
Bilaga 1: Team hemsjukvård

Team: Hemsjukvården

Syfte med deltagandet i
Förbättringskunskap:

Teammedlemmar:

Syftet var att skapa en

Sjukgymnast

arbetsrutin för

Sofie Kristoferson (Kontaktperson)

hemsjukvårdsteamet, där

Sofie.kristoferson@gotland.se

samtliga nyinskrivna patienter i

Sjuksköterska/ Samordnare i Hemsjukvården

Hemsjukvården vårdplaneras i

Ann-Christine Larsson-Frisk

hemmet för att ge en tryggare,

Arbetsterapeut

säkrare och patientcentrerad

Sandra Gomér

vård.

Boendeassistens Gråbo Hemtjänst grupp 2
Sara Björkander

Population:
I projektet ingår alla nyinskrivna patienter i Hemsjukvården.
Hemsjukvård ges till alla åldrar oavsett diagnos. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges
i patientens hem eller motsvarande och där ansvaret för åtgärderna är sammanhängande över
tid. Sammanhängande över tid är en period av två veckor, som riktmärke. Tröskelprincipen
tillämpas, det vill säga att patienten ej klarar att ta sig över sin tröskel för besök på
mottagning. Hemsjukvårdens samordnare fattar beslut om Hemsjukvård i samråd med
berörda inom hälso-och sjukvården.
Hemsjukvård innebär att man bland annat får hjälp med läkemedelshantering, sårbehandling,
smärtlindring och/ eller rehabilitering. Hemsjukvården organiseras efter varje persons behov
av vård och omsorg.
Bakgrund och problem:
Hemsjukvården är en ny organisation sedan 2012-11-01 där två enheter
ingår. En enhet med distriktssköterskor och sjuksköterskor på kväll och natt.
Den andra enheten med LSS-sjuksköterskor och Hemrehab, det vill säga
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hemrehabilitering av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Båda enheterna
arbetar mot hela Gotland. Från och med 2013-05-01 har de båda enheterna
gått samman och bildat två nya enheter, Hemsjukvården Stad och
Hemsjukvården Land med arbetsplatser i Visby och Hemse. Enheterna
organiseras utifrån team med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast
indelade efter Hemtjänstgruppernas områden. För närvarande är det ca 400
patienter inskrivna i Hemsjukvården.
Patienterna är ofta multisjuka med många insatser i hemmet både från
Hälso- och sjukvård och från Hemtjänsten. Stort behov av samordning
finns. För att samordna, strukturera och tydliggöra arbetssättet kring den
enskilde patienten har vi nu arbetat fram en tydlig arbetsrutin som är
patientcentrerad och innebär att den nysinkrivne patient får besök av ett
multiprofessionellt team (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt
vid behov boendeassistent/kontaktperson från Hemtjänstgruppen) inom en
vecka. Detta enligt kvalitetskraven för Hemsjukvård i Region Gotland.
Mål:
Innan den 2013-05-16 ska alla (100%) nyinskrivna patienter i
Hemsjukvården i Hemtjänsten Södra Visbys distrikt med verksamhetschef
Agneta Nyström *, inom en vecka få träffa ett multiprofessionellt
Hemsjukvårdsteam som ska göra en riskbedömning och en åtgärdsplan
enligt Senior Alert samt upprätta en Hemsjukvårdsplan.

*= Gråbo Hemstjänst Grupp ett, Grupp två, Grupp tre.
Mått:
Andelen registrerade i Senior Alert, både riskbedömning och åtgärdsplan, av
de nyinskrivna i hemsjukvården-

Antalet dagar från nyinskrivning i Hemsjukvården, datum för registrering i
Treserva till att Hemsjukvårdsteamet genomfört vårdplanering i hemmet.

Andelen nyinskrivna i hemsjukvården som får träffa ett team från
Hemsjukvården.
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Hur gjordes mätningarna?
Mätning innan testperiodens start
För antalet dagar och andelen nyinskrivna som får träffa ett
multiprofessionellt team är startvärdet lika med noll, det vill säga att detta
inte existerar i befintlig organisation.
För andelen inskrivna brukare i Hemsjukvården i Visby Södra
hemtjänstdistrikt som är registrerade i Senior Alert med riskbedömning är
startvärdet 14 procent och med registrerade åtgärdsplaner 7 procent.
(Mätning per 2012-10-31.)
Mätningar under testperioden
Under en testperiod på sex veckor, 2013-03-18 – 2013-04-26 utfördes
mätningarna en gång per vecka. Innan testperioden provades metoden på en
testpatient för att se metodens tänkta struktur. Under själva testperioden på
sex veckor skrevs fyra patienter in i Hemsjukvården i det så kallade
testområdet (Hemtjänsten Södra Visbys distrikt med verksamhetschef
Agneta Nyström, det vill säga Gråbo Hemtjänst Grupp ett, Grupp två,
Grupp tre). För varje testpatient utvärderades rutinen och metoden.

Måluppfyllnad
Måluppfyllnad för projektet innebär att den nysinskrivna
hemsjukvårdspatienten fått ett hembesök av ett multiprofessionellt team
inom sju dagar och där riskbedömning och åtgärdsplan enligt Senior Alert
gjorts samt en hemsjukvårdsplan har upprättats. Det vill säga att fem
parametrar är att utvärdera.
1. Hembesök inom en vecka
2. Hembesök med multiprofessionellt team
3. Registrerade Riskbedömningar enligt Senior Alert
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4. Registrerade Åtgärdsplaner enligt Senior Alert
5. Hemsjukvårdsplan upprättad
Resultat:
Samtliga nyinskrivna patienter under testperioden fick träffa ett multiprofessionellt team från
Hemsjukvården. Tre av patienterna hade hemtjänst och fick träffa fyra personer i teamet och en
patient hade ingen hemtjänstinsats, varför teamet då endast bestod av tre teammedlemmar.

Samtliga nyinskrivna patienter under testperioden fick träffa ett multiprofessionellt team inom sju
dagar.
Samtliga nyinskrivna patienter under testperioden fick en riskbedömning enligt Senior Alert
gjord. Det vill säga: finns det risk för trycksår, undernäring och fall?
Samtliga nyinskrivna patienter under testperioden fick en åtgärdsplan registrerad enligt Senior
Alert.
Samtliga patienter samtyckte till att registreras i det nationella registret Senior Alert.
Samtliga patienter fick en Hemsjukvårdsplan upprättad.
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Således måluppfyllnad, det vill säga alla (100 %) nyinskrivna patienter i Hemsjukvården i
Hemtjänsten Södra Visbys distrikt med verksamhetschef Agneta Nyström, fick inom en vecka
träffa ett multiprofessionellt Hemsjukvårdsteam som ska göra en riskbedömning och en
åtgärdsplan enligt Senior Alert samt fick en Hemsjukvårdsplan upprättad .
Förändringar som testats:
Hembesök med utvärdering av rollfördelning mellan teammedlemmarna,
tidsåtgång, struktur, information och upplägg. Muntlig utvärdering av
upplevelse av teamhembesök av patient och anhöriga.

Broschyren med utvärdering av utformning och text innehåll till patienter
och anhöriga/närstående.

Hemsjukvårdplanens utformning och syfte samt var den ska dokumenteras
och vem som ska ta del av den. (Patienten, anhörig, teammedlemmar via
journalsystem samt via genomförandewebben till hemtjänstens utförare).

Dokumentationsförfarande i journalsystemet Treserva. Skapat en rutin för
att visa i patientöversikt att en hemsjukvårdsplan är upprättad. Upprättat ett
dokument ”Hemsjukvårdsplan” som finns att fylla i under funktionen
Dokumenta i Treserva.

Arbetsrutinens utformning och innehåll. Arbetsrutinen och tillhörande
material till metoden kommer att finnas lättillgängligt på enhetens
gemensamma ”G-mapp”.

Samtliga förändringar har varit lyckade, då förbättringsmetoden gjorde att vi
testat och utvärderat för att sedan förändra, för att testa igen och utvärdera
osv.
Aktiviteter:
Hembesök under testperioden för att utvärdera arbetsrutinen och
metoden.
Arbetsrutinens struktur och utformning
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Informationsmaterial till patient och anhöriga/närstående
(Broschyren ” För en trygg och säker Hemsjukvård –
Planeringsmöte i hemmet ” )
Hemsjukvårdplanens utformning och syfte
Planering för implementering under maj-juni 2013
Dokumentation i Treserva

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
God planering .
Avgränsning av testperiod och testområde.
Få testpatienter/hembesök som noggrant kunde testas och utvärderas.
Teamets sammansättning. Har gett en dynamisk grupp med våra fyra olika
yrkeskategorier.
Teammedlemmarnas positiva inställning till teamarbete.
Tidigare erfarenhet på Vårdcentraler med teamarbete och Senior Alert.
Erfarna medarbetare med god yrkesskicklighet i teamet och med erfarenhet
av arbete i hemmet och av att arbeta i team.
Behovet av den sammanhållna vården hos berörd patientkategori.
Behovet av struktur och rutin i den nya organisationen Hemsjukvården.
Arbetet kom i rätt tid i den nya organisationen som gick samman 2013-0501.
Sammantaget har ovanstående punkter underlättat, förenklat och möjliggjort
vårt arbete. Detta tydliggör att ett utvecklingsområde måste ses från många
olika aspekter.

Så här arbetar vi vidare:
Införandeplan:

Införandemål:130901 skall alla nyinskrivna patienter i
hemsjukvården vårdplaneras i hemmet efter
Rutinbeskrivningen (se bilaga 1). Vilket innebär att alla
nyinskrivna patienter i Hemsjukvården ska inom en vecka få
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träffa ett multiprofessionellt Hemsjukvårdsteam som ska göra
en riskbedömning och en åtgärdsplan enligt Senior Alert samt
upprätta en Hemsjukvårdsplan (se bilaga 2).
Införande-agenda:
2013-04-22 och 2013-05-08.: Utbildning/ info Senior Alert med Senior
Alerts projektledare
Elin Olsson och detta projekts teamledare sjukgymnast Sofie Kristoferson i
Hemsjukvården.

2013-05-28: Info på Personaldag. Utdelning av broschyren och
utbildningsmaterialet inför internutbildningen. Kort information om
arbetsrutinen samt en lättsam presentation av den.

2013-06-04 och 2013-06-05 : Internutbildning som är obligatorisk.
Hemsjukvården är uppdelad i två grupper; Hemsjukvården Staden och
Hemsjukvården landet. Utbildning hålls av projektets teammedlemmar.
Beräknad tidsåtgång 1,5 timme. Internutbildningen kommer bestå av:
Genomgång av arbetsrutinen, Senior Alert, Föreläsning ”Att arbeta
teambaserat för att nå resultat”, Treserva-hantering, Upprättande av
Hemsjukvårdsplanen, Patientfall med teamarbete som workshop.

September 2013: Kort info på första APT på hösten (både staden och landet)
för att påminna om att rutinen gäller.

Oktober 2013: Uppföljning i helgrupp i samband med planeringsdag.
Att arbeta med Förbättringskunskap:
-

Fördelar

En bra modell som kan användas vid alla förändringar, stora som små.
Vi som gått kursen kan användas som sakkunniga i metoden, som
mentorer till arbetsgrupper som jobbar med utveckling och förändring i
den egna organisationen.
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-

Nackdelar

Nackdelar är att få tid till/ tid avsatt till att göra utvecklingsarbete.
Mest givande
Att kursen är praktisk och att vi fick tydliga direktiv från ledningen
vilket arbete som skulle utföras.
Svårast
Att få till tid till förbättringsarbetet. Mycket på grund av att vi arbetat i
olika organisationer och att Hemsjukvårdens nya organisation formats
för att sedan 2013-05-01 omorganiserats till Hemsjukvården staden och
Hemsjukvården landet.
-

Lärdomar

Att alltid ha beslutsfattare med från början till slut. Modellen ger
möjlighet till att presentera sitt projekt på ett strukturerat sätt för berörda
beslutsfattare.
Att våga testa i en liten skala med till exempel en patient istället för att
sitta på sitt kontor och planera in i minsta detalj om hur man tror att det
ska gå till. Att planera, testa, utvärdera och test igen i liten skala, var vår
största lärdom under denna kurs.

21 (52)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Region Gotland

Hemsjukvården på Gotland

Rutin vid vårdplanering i hemmet för
nyinskrivna patienter i
hemsjukvården
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130514

Arbetsrutin för hemsjukvårdsteamet, där samtliga
nyinskrivna patienter i hemsjukvården vårdplaneras i
hemmet för att ge en tryggare, säkrare och
patientcentrerad vård

1. Mål:
Alla nyinskrivna patienter i Hemsjukvården ska inom en
vecka få träffa ett multiprofessionellt Hemsjukvårdsteam som
ska göra en riskbedömning och en åtgärdsplan enligt Senior
Alert samt upprätta en hemsjukvårdsplan.
2. Patienter:
Patienter aktualiseras från Hälso- och sjukvården
(slutenvård och Primärvården), Vårdplanerare i Hälso- och
sjukvården, Biståndshandläggare, Sjuksköterska,
Sjukgymnast och Arbetsterapeut i Hemsjukvården,
Boendeassistenter i Hemtjänsten, närstående till patienten
och patienten.
3. Populationen:
Alla nysinskrivna patienter i Hemsjukvården.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens hem
eller motsvarande och där ansvaret för åtgärderna är
sammanhängande över tiden. Med sammanhängande över
tiden är en period av två veckor ett riktmärke.
Tröskelprincipen gäller.
4. Beslutsfattare om inskrivning:
Hemsjukvårdens samordnare fattar beslut om hemsjukvård i
samråd med berörda inom hälso- och sjukvården.
5. Innan hembesöket:
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Områdesansvarig sjuksköterska samordnar hembesök med
sjukgymnast och arbetsterapeut i Hemsjukvården inom sju
dagar. I god tid kontaktas patientens kontaktperson i
Hemtjänsten. Telefonsamtal till patienten och
närstående/anhöriga med information om broschyren ”För en
trygg och säker hemsjukvård – Planeringsmöte i hemmet” och
vad syftet med mötet är samt att mötet tar ca en timma.
Broschyren ” För en trygg och säker hemsjukvård –
Planeringsmöte i hemmet” fylles i på två ställen: LÄNK
1. Personlig inbjudan; dag, tid och vilka som kommer (sid 3 i
broschyren)
2. Telefonnummer till Teammedlemmar (sid 8 i broschyren)
Broschyren skickas med A-post alt. läggs i brevlådan hos
patienten.
6. Datainsamling
Teamet förbereder sig genom datainsamling genom att läsa
Treserva, Take Care, Websesam. Sjuksköterskan skriver ut
aktuell medicinlista inför besöket.
Boendeassistenten förberder med att läsa daganteckningar i
Treserva.
7. Till Hembesöket tas följande med:
En extra broschyr LÄNK
Senior Alert riskbedömningsintrumentet båda sidor. LÄNK
BMI tabell (Vägledning senior alert) LÄNK
8. På hembesöket.
Sjuksköterskan inleder mötet genom att presentera alla
teammedlemmar, förklarar syftet och tidsåtgången.
Sjukgymnaster sköter ifyllandet av Senior Alert
riskbedömning och åtgärdsplan allt eftersom samtalet
fortlöper, kompletterar med frågor som ej besvaras av
samtalet. Sjukgymnasten ansvarar för att fråga om patienten
samtycker till registrering i det nationella registret Senior
Alert.
Arbetsterapeuten noterar behov som framkommer samt
ansvarar för vårdplanen ifylls.
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Om Boendeassistent/ Kontaktperson från hemtjänsten finns
med vid besöket fungerar denne som stöd för
brukaren/patienten och som länk mellan hemtjänstens
genomförandeplan och planeringsmötet.
Hembesöket avslutas med att bedömda behov dokumenteras i
patientens broschyr och kopieras av arbetsterapeuten som
underlag för att journalföras i Treserva.
Fler besök kan behövas från sjukgymnast och arbetsterapeut
för bedömning innan Hemsjukvårdplanen kan färdigställas.
Komihåg
PATIENTEN I CENTRUM

9. Efter hembesöket:
Sjuksköterskan ansvarar för inskrivning i Hemsjukvård i
Treserva, registrering av vårdplanering samt att
Hemsjukvårdplanen dokumenteras i Treserva enligt följande
rutin inom en vecka.
Sjuksköterskan registrerar i Senior Alert-registret. Två
veckor. I samråd med övriga teammedlemmar kan delegering
av arbetsuppgifter ske.
Sjuksköterska , Sjukgymnast och Arbetsterapeut
dokumenterar i Treserva för professions-specifika
bedömningar och planerade åtgärder.
DOKUMENTATION I TRESERVA
Sjuksköterska skriver in patienten i Treserva så att det blir
synligt i patientöversikten att det är en Hemsjukvårdspatient
samt att en Hemsjukvårdsplan är upprättat. För att se hur detta
görs i Treserva se LÄNK
I journalen dokumenteras samtycke till samtycke till
kontakt/informationsutbyte med hälso- &
sjukvårdsförvaltningen samt till samtycke till att ingå i
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nationellt register. För att se hur detta görs i Treserva se
LÄNK.
Under Hembesök registreras avgiftsfritt besök och under
vårdplanen dokumenteras att vårdplan är upprättad samt vilka
personer som deltog vid vårdplanering.
För att journalföra Senior Alert dokumenteras trycksår under
b810, nutrition b599 och fall b755. Länkat exempel.
Under Documenta fylls dokumentet
HEMSJUKVÅRDSPLAN i. Se länkat exempel
När Hemsjukvårdsplanen är upprättad i Treserva ska en kopia
skickas till patienten.
10.Komihåg vid hembesöket
Sjuksköterskans komihåg:
Ringa in HSL-behoven
o Läkemedelsgenomgång,
o Sårgradering enligt Norton (länk)
o Nutrition

Sjukgymnastens komihåg:
Orsak till fall, vad förekom fallet?
FBG, Funktionellt balanstest för Geriatriska patienter screening av muskelstyrka, ansträngning, yrsel och
funktionell balans. (LÄNK)
Förflyttningsbedömning ex. GMF, Generell Motorisk
Funktionsbedömning.

Arbetsterapeutens komihåg:
Aktiviteter i dagliga livet både P-ADL och I-ADL t.ex. kan
ADL-taxonomin användas.
Behov av anpassning av hemmiljön?
Hur är patientens kognitiva status?

11.Uppföljning:
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I systemet Senior Alert läggs uppföljningsdatum in, 6 månader
är rekommendationen men teamet avgör om det är en rimlig tid.
Då status hos patienten ändras görs ny riskbedömning och
åtgärdsplan enligt Senior Alert samt uppdatering av
Hemsjukvårdsplanen.
12.REFERENSGRUPP
Vid frågor och funderingar kontakta gärna:
Anki Larsson-Frisk (ann-christine.larsson-frisk@gotland.se),
Distriktssjuksköterska/Samordnare, Hemsjukvården
Sofie Kristoferson (sofie.kristoferson@gotland.se),
Sjukgymnast, Hemsjukvården
Sandra Gomér (sandra.gomér@gotland.se), Arbetsterapeut,
Hemsjukvården
Sara Björkander (sara.björkander@gotland.se),
Boendeassistent, Hemtjänsten Gråbo grupp 2

Visby maj 2013
Anne Pedersen
Enhetschef Hemsjukvården
Hemsjukvården
Land

Marie Siwers
Enhetschef
Stad
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Personnummer:
Namn:
Adress:
Postnr/Ort :
Tfn:

Datum:
Närvarande vid vårdplanering i hemmet:

Beslutade insatser av hemsjukvårdsteam

Utföres av: (Sjuksköterska, sjukgymnast,
arbetsterapeut, hemtjänstpersonal, kontaktperson,
hänvisas till annan vårdinstans, enskilde,
anhörig/närstående )

Läkemedel

 Ansvarsövertagande

 Egenvård

Specifika omvårdnadsinsatser

Hjälpmedel

Bostadsanpassing

Rehabinsatser

Andra åtgärder

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Socialförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 2: Team vårdcentral Visby Norr

Team: Vårdcentralen Visby Norr

Syfte med deltagandet i
Genombrott:
Teammedlemmar:
Bättre patientsäkerhet för äldre
Erik Wåhlin, ST-läkare
genom läkemedelsgenomgångar Claes Jonsson, distriktsläkare
av både sköterskor och läkare
Petra Forsberg, distriktssköterska
enligt DÅD-modellen (v.g se
Margaretha Olsson, distriktssköterska
bakgrund och problem nedan).
Population
Alla patienter 65 år och äldre. I
vårdcentralens
upptagningsområde finns 1995
invånare som uppfyller detta
kriterium. Siffran blir dock lägre
om man räknar bort de invånare
som finns på äldreboenden, och
som därför ej kommer i kontakt
med vårdcentralen.
Bakgrund och problem:
Många av de äldre patienterna har omfattande läkemedelslistor. Dessa
läkemedelslistor innehåller ofta preparat ordinerade av olika läkare. Tyvärr
är listorna ofta felaktiga och innehåller preparat som patienterna av olika
skäl inte tar. Det kan t.ex. vara en antibiotikakur som tidigare avslutats, det
kan vara läkemedel vilka patienten ordinerades under en sjukhusvistelse och
som ej vid utskrivning avlägsnats från listan. Det kan också vara läkemedel
som patienten på grund av biverkningar själv slutat ta. En del läkemedel är
också olämpliga att kombinera och kan ge upphov till ogynnsamma
interaktioner.
Vi har tagit fram en modell för läkemedelsgenomgångar, kallad DÅD
(Diskussion, Åtgärd, Dokumentation) . Denna metod går ut på att man
Diskuterar läkemedelslistan med alla patienter som är 65 år och äldre. Detta
ska ske varje gång man har kontakt med patienten – personligen eller via
telefon. Detta samtal ska mynna ut i en Åtgärd: man sätter in eller sätter ut
läkemedel – eller ändrar doseringen. Denna åtgärd Dokumenteras i
patientjournalen, där man också noterar huruvida det finns några potentiellt
farliga läkemedelskombinationer i läkemedelslistan.
Mål:
Att minst 600 läkemedelsgenomgångar med patienter som är 65 år och äldre
ska ha genomförts enligt DÅD-modellen den 30:e april 2013 samt att alla ej
nödvändiga ”D-interaktioner” (farliga läkemdelskombinationer) ska vara
avlägsnade från läkemedelslistorna.
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Mått:
Antal läkemedelsgenomgångar som gjorts jämfört med hur många av dessa
genomgångar som krävt en korrigering av läkemedelslistan. Förändringar av
det s.k. Janusvärdet, vilket är ett mått på interaktionsgrad.

Hur gjordes mätningarna?
Både läkare och sköterskor kontrollerade om läkemedelslistorna stämde
med verkligheten. I de fall korrigeringar krävdes gjordes dessa av läkaren
direkt och av sköterska genom att kontakta läkare. Sköterskorna avlägsnade
de preparat deras förskrivningsrätt omfattade. Båda yrkeskategorierna har
också studerat förändringar i det s.k. Janusfönstret, vilket åskådliggör
graden av interaktioner.
Resultat:

Vi har nått vårt uppsatta mål. Den 30:e april hade 683
läkemedelsgenomgångar genomförts. Det har också varit en underrapportering
av antalet kontroller, vilket innebär att siffran antagligen är högre. Om
testperioden skulle förlängas skulle man möjligtvis kunna se hur dens
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streckade linjen planade av i.o.m att behoven av korrigeringar av
medicinlistorna minskar.

Här ser vi att ca en tredjedel av studerade läkemedelslistor har en
interaktionsgrad som är C-D (allvarlig).

Efter korrigering har antalet krympt till ca en fjärdedel. Av cirkeldiagrammen
framgår att antalet allvarliga interaktioner minskat med 21%. Här är värt att
nämna att antalet ”D-interaktioner” mer än halverades vid den senaste
genomgången! I samtliga patientjournaler där sådana förändringar upptäckts
och behållits, har man motiverat varför interaktionsgraden fortfarande är kvar.
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En försiktig tolkning av detta diagram ger vid handen att det gradvist sker en
procentuell minskning av de listor som behöver korrigeras. Det skulle vara
intressant att se resultatet efter ytterligare 6 månader…
Läkarenkäten: (inget diagram)
Sammanfattningsvis tyckte läkargruppen att läkemedelsgenomgångar är
angelägna och viktiga, samt enkla att genomföra. Samtliga angav att de tänkte
fortsätta med läkemedelsgenomgångar även efter studiens slut. Ungefär
hälften hade betänkligheter vad gäller att sätta ut läkemedel som andra läkare
ordinerat, samt att signera alla läkemedel på listan.

Det tycks som om även patienterna upplever läkemedelsgenomgångar som
något angeläget.
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Förändringar som testats:
Läkemedelssamtal enligt DÅD-modellen genomfördes med en imponerande
uppslutning och entusiasm!
Aktiviteter:
Kliniskt arbete med läkemedelsgenomgångar på vårdcentralen. Teamträffar
två timmar varannan vecka. Övriga medarbetare på arbetsplatsen har
informerats fortlöpande om mätningar och resultat. Teamledaren har
informerat om arbetet vid konferensen ”Mäta för att veta”, samt i möte med
Läkemedelskommittén.
Enkäter har delats ut till patienter och personal.

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vi har uppfyllt målet! Anledningen till detta är först och främst att alla
berörda (läkare och sköterskor) har ansträngt sig och arbetat hårt för att nå
målet. En bidragande orsak kan också vara att vi valt ett ämne som upplevts
som viktigt och engagerande.
Så här arbetar vi vidare:
Vi ska försöka se till att detta blir ett permanent arbetssätt lokalt på
vårdcentralen, och om intresse finns även sprida metoden till andra
sjukvårdsinrättningar. Teamledaren planerar att delta med arbetet på
primärvårdens kvalitetsdag i höst.
Kommentarer:
Bra uppslutning, positiv stämning på arbetsplatsen! Gott stöd från våra
chefer! Roligt och stimulerande!
Att arbeta med Förbättringskunskap:
- Fördelar: Man kan förbättra verksamheten! Det är också bra att
samlas kring för verksamheten viktiga frågor. Kan ge en
energiinjektion i det dagliga arbetet!
-

Nackdelar: Det är tidsödande och stjäl med nödvändighet tid från
ordinarie verksamhet.

-

Mest givande: Lagandan som uppstår när alla har ett gemensamt mål
att sträva mot. Att man upplever att man sysslar med något som är
meningsfullt, och som dessutom kan mätas! De lärande seminarierna
har varit givande.

-

Svårast: Att få tid att sammanställa resultaten i tabeller och diagram.

-

Lärdomar: Återigen; har man ett bra förbättringsområde och lojala,
duktiga arbetskamrater är förbättringsarbete roligt, stimulerande och
skulle kunna vara en naturlig del av ens yrkesvardag. Förståelse från
chefen är också en framgångsfaktor. Det är en klar fördel om
teamledaren finns på plats under arbetets gång.
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RUTIN FÖR GENOMGÅNG AV LÄKEMEDELSLISTA
TILL DSK
FÖRBÄTTRINGSARBETE 130204

Gå igenom läkemedelslistan med patienten som fyllt 65 år
oavsett antal läkemedel. Görs på mottagningen eller telefonen.
Titta på Janus värdet.
Om läkemedelslistan är korrekt dokumenterar du detta i
journalen likväl som du dokumenterar det aktuella Janus värdet
Skriv sedan i förbättringskalendern med grå bokning, lm lista
rättad samt janus värdet.
Om läkemedelslistan inte stämmer med verkligheten
dokumenterar du detta i journalen samt lämnar meddelande till
berörd läkare via kalendern eller meddelande funktionen. Även
här uppgift om janus värdet.
Skriv sedan in i förbättringskalendern, lm listan rättad, ej korrekt
samt meddelande till vilken läkare. Glöm inte janus värdet i den
gråa bokningen.
Lycka till!
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DÅD‐projektet: Genomgång och rättning av
läkemedelslistor
‐förbättringsarbete VC Visby Norr
Syftet med arbetet är kort och gott ”städning” av patienternas läkemedelslistor;
dels i Take Care, men också i görligaste mån i apodoslistan (Pascal). Tanken är att
läkemedelslistan ska stämma med verkligheten. Åtgärderna ska också
dokumenteras.
Vilka patienter ingår i arbetet?
Alla män och kvinnor ≥ 65 år.
Vad ska göras?
Läkare:
Minnesregel: DÅD – Diskutera – Åtgärda ‐ Dokumentera!
D: Läkaren efterhör vilka läkemedel patienten tar. Detta ska ske vid varje möte
med patienten, t.ex. vid mottagningsbesök eller vid kontakt på telefon.
Å: Läkaren sätter i medicinlistan ut de läkemedel patienten inte tar. (Ibland kan
man ju bli tvungen
att sätta in läkemedel…)
D: Läkaren dokumenterar åtgärderna enligt journalposterna: a) ”Aktuella
läkemedel” (Vilka läkemedel har patienten initialt. b) ”Åtgärd” (Vilka läkemedel
togs bort, och varför.) Därefter bokar läkaren patienten i kalendern
”Förbättringsarbete” i Take Care.
Vid bokning av patienten i kalendern ”Förbättringsarbete” är det önskvärt att man
i bokningstexten skriver kort vad som hänt, gärna med en enkel matematisk
formel. Om en patient från början har 6
läkemedel och man tar bort 2 skriver man 6‐2=4. Om man i den aktuella
patientens fall också skulle
sätta in en ny medicin kan man t.ex. skriva 6‐2+1=5. Om man också i och med
förändringarna i läkemedelslistan observerar någon ändring av det s.k
”Janus‐värdet”, noteras detta enligt formeln (gamla värdet) – (nya värdet). Om
det ”gamla värdet” var D3 och det ”nya värdet” blev B2 skriver man helt enkelt
D3‐B2.
Genomgången skall ske varje gång man talar med en patient, oavsett
hur länge sedan det var man
hade kontakt senast!!
Lycka till!
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Bilaga 3: Team slutenvården

Team: Dokumentation, slutenvården, Visby lasarett
Syfte med deltagandet i Genombrott:

Teammedlemmar:

Att öka patientsäkerheten genom att uppnå Sjuksköterska Teamledare Eva Nilsson
en enhetlig omvårdnadsdokumentation för
slutenvårdsavdelningarna på: Infektion
eva.nilsson@gotland.se
A2, Onkologen A3, Stroke-Ortoped A4,
Kirurg C3, Medicin C4.
Sjuksköterska Maj Jonsson
Population
Alla patienter oavsett ålder som på grund Sjuksköterska Linda Olsson
av sjukdomstillstånd behöver inläggning
Sjuksköterska Lena Jacobsson
på slutenvårdsavdelning: A2 14
vårdplatser, A3 10 vårdplatser, A4 20
Sjuksköterska Anna Olsson
vårdplatser, C3 30 vårdplatser, C4 30
vårdplatser.
Bakgrund och problem:
Alla avdelningar på Visby lasarett har läsrapport, det innebär att man söker
information om patientens vård och behandling i patientjournalen i Take Care.
Sjuksköterskor dokumenterar olika på alla avdelningar då det inte finns något
gemensamt PM för omvårdnadsdokumentation. Man följer inte
omvårdnadsprocessen då omvårdnadsproblem, mål och åtgärder inte
dokumenteras fullt ut.
Som det är nu skrivs det alldeles för mycket och på olika ställen, därmed tar det
också lång tid att läsa.
En del personal roterar mellan avdelningarna och då är det viktigt att det ser
likadant ut överallt.
Mål:
I samband med inskrivning, inom ett dygn skall det upprättas en aktivitetsplan i
patientjournalen på alla patienter på avdelning: A2, A3, A4, C3, C4. I
aktivitetsplanen skall det dokumenteras, problem, mål och aktiviteter. Mål 100
%.
Att minska förekomsten av dubbeldokumentation i patientjournalen med minst
50 %.
Målen skall vara uppnådda 30/4 2013.
Mått:
Mätningarna genomfördes med journalgranskning efter mall:
Finns omvårdnadsproblem i aktivitetsplan?
Finns mål knutet till problemet?
Finns aktiviteter dokumenterade?
Antal mätvärden i journaltext.
Antal aktiviteter i journaltext.
Antal dubbeldokumentationer mellan läkaranteckning, sjuksköterskeanteckning,
undersköterskeanteckning?
Antal sjuksköterskeupprepningar?
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Hur gjordes mätningarna?
Vi har granskat 18 journaler på våra egna avdelningar, slumpmässigt utvalda.
A2 har granskat tre journaler, A3 tre stycken, A4 tre stycken, C3 tre stycken, C4
sex stycken (allmänmedicin tre stycken, hjärtsidan tre stycken). Vi gjorde först
en nollmätning v 49.
Resultat:

Vecka 15 hade vi ingen mätning av dubbeldokumentation.
Antalet dubbel- och feldokumentation har minskat från 262 till 168. För att nå målet skulle vi
varit under 131.
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Vid utgångsmätningen var fyra av 18 journaler godkända.
Vecka 17 var 13 av 18 journaler godkända.
Förändringar som testats:
Vi har sammanställt ett PM för omvårdnadsdokumentation som vi har
distribuerat på våra avdelningar så att alla vet vad som gäller för en
intagningsanteckning, aktivitetsplan, uppdaterat omvårdnadsstatus samt vid
utskrivning.
Vi har även utför en mindre test för att se om vi kunde minska antalet aktiviteter
samt mätvärden i löpande journaltext. Vi informerade först om detta på
avdelningarna sedan utförde vi journalgranskning veckan efter. Denna
granskning fortsatte vi sedan med var 14:e dag.
Aktiviteter:
Vi har fortlöpande informerat samt diskuterat dokumentation på
arbetsplatsträffar, sjuksköterskemöten samt när tillfälle givits under dagligt
arbete på avdelningen.
Bilaga: PM
Vi i dokumentationsgruppen har varit i Stockholm på en tvådagarsutbildning i
omvårdnadsdokumentation för vårdutvecklare Catrin Björvell.

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vi har inte uppnått vårt mål angående dubbeldokumentation samt aktiviteter i
journaltext. Däremot har mätvärden i journaltext minskat.
Journaler med omvårdnadsproblem, mål och aktiviteter har ökat markant men
inte riktigt nått målet.
Vi har sett vid journalgranskning att det beror på vem som dokumenterat hur
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resultatet blivit. Det är ofta samma personer som dokumenterar fel.
Vi kanske skulle ha granskat ett större antal journaler per avdelning?
Vi har också sett att Anna på avd A3 varit sjukskriven och haft svårt att nå ut
med information till sin avdelning. När vi går in och ser avdelningsvis är det A3
som försämrar statistiken.
Det är svårt att nå fram till alla, vi är ca 100 sjuksköterskor på alla avdelningar,
av dessa jobbar en del natt. Det finns också sjuksköterskor i resursen samt
hyrsjuksköterskor.
Många vill inte ha förändringar man vill göra som man alltid gjort.
Så här arbetar vi vidare:
Vår tanke är att vi skall fortsätta med en större dokumentationsgrupp på
sjukhuset med flera representanter.
Catrin Björvell kommer till Visby 10/6 och föreläser för sjuksköterskor på
lasarettet.
Fortsatta journalgranskningar och redovisningar på våra respektive
avdelningarna om hur vi lyckas med målen.
PM för omvårdnadsdokumentation kommer att ingå i introduktionsprogrammet
för nyanställd personal.
Kommentarer:
Vi har inte gjort någon mätning på tidsbesparingen, men vi har hört från någon
avdelning att lästiden har blivit kortare bland annat från kväll till natt, vilket
innebär att det inte behöver bli någon plustid eller övertid för kvällspersonalen.
Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
- Leder till något som är praktiskt användbart.
- Vi har fått förståelse för den långa processen.

-

-

-

-

Nackdelar
Det tar mycket tid som vi egentligen inte har.
Mest givande
Träffarna i gruppen, då vi kommer från fem olika vårdavdelningar har
det blivit mycket erfarenhetsutbyte.
De lärande seminarierna genom erfarenhetsutbyte med de olika
arbetsgrupperna.
Föreläsningarna i de lärande seminarierna.
Svårast
Det har inte varit lätt att få ihop tider för teammöten.
Svårt med grafer i exel trots utbildning.
Att utbilda/informera, igen o igen, och så gör dem ändå inte som vi
bestämt.
Lärdomar
Långa processer för förbättringsarbete
Ingenting är enkelt
Man vill se resultat snabbt men det tar tid att införa nytt.
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PM för omvårdnadsdokumentation i slutenvården
Följande gäller för intagningsanteckning:
I anamnes bör alla sökord användas som finns i respektive avdelnings
journalmall.
Ankomsttid till avdelningen skrivs in på samtliga patienter.
För ett fullgott status ska följande sökord användas:
- Kommunikation
- Kunskap/utveckling
- Andning
- Cirkulation
- Nutrition
- Elimination
- Hud
- Aktivitet
- Sömn
- Smärta
- Psykosocialt
Övriga VIPS-ord används då det är relevant.
Följande gäller för aktivitetsplan:
Omvårdnadsdiagnoser (problem, risk eller resurs) skrivs med
tillhörande mål och aktiviteter (= omvårdnadsåtgärder). Detta följs
upp i uppdaterat omvårdnadsstatus. Alla omvårdnadsdiagnoser ska
först beskrivas i omvårdnadsstatus.
Inga utvärderingar i aktivitetsplanen.
Alla aktiviteter ska låsas av sjuksköterska.
Aktiviteter bockas av då de är utförda.
Omvårdnadsdiagnoser (OVD) och omvårdnadsmål (OVM) avslutas
då de är uppfyllda.

Följande gäller för uppdaterat omvårdnadsstatus:
- Skrivs vid förändring av patientens status, under aktuellt sökord.
- Se vad som finns skrivet tidigare under vårdtillfället för att undvika
upprepningar (dubbeldokumentation).
- Tänk på att inte skriva sådant som man gjort (aktiviteter) eller
mätvärden i löpande text.
Följande gäller vid utskrivning:
- Aktivitetsplaner och aktiviteter avslutas.
- Omvårdnadsepikris skrivs på alla patienter efter vårdtidens slut.
- När beslut om hemgång är taget skall det antecknas med versaler i
kommentarsfältet i vårdplatsöversikten. T ex HEM 21/6 kl. 16.30.
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MALL Journalgranskning avd. A2,A3,A4,C3,C4
Förbättringsarbete 2012-2013
Journal nr:
1
2
3
4
Problem i
aktivitetsplan=
omvårdnadsdiagnoser
Mål i aktivitetsplan
Mätvärden i löpande
text
Aktiviteter i löpande
text
Dubbeldokumentation:
läk.ant->ssk.ant
->usk.ant,
ssk-upprepningar

5
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Bilaga 4: Team röntgen

Team: RÖNTGEN
Syfte med deltagandet i
Genombrott: (Teamets syfte)
Vi vill börja undersöka patienter
med DT colon med tagging
(datortomografi av tjocktarmen
med tagging) enligt en metod
vilken förbättrar
tjocktarmbedömning. Metoden
ger patienter högre säkerhet
genom diagnostikförbättring.
Viktigaste orsaken till att
förbättra diagostiken är att hitta
så tidigt som möjligt
kolorektalcancer (CRC) eller
andra förändringar (bl.a. polyper)
i tjocktarmen, vilka kan
utvecklas till cancer.
Population (Beskriv vilka patienter/
vårdtagare som har ingått i projektet)

Alla remiterade patienter till DT
colon.
DT colon rekomenderas till
”symtomatiska patienter” som en
diagnostik samt till ”icke
symtomatiska patienter” som en
screenning.

Teammedlemmar:
Mieczyslaw Szewczyk, ST-läkare,
mieczysław.szewczyk@gotland.se
Britta Persson, röntgensjuksköterska
Annika Fagerberg, röntgensjuksköterska
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Bakgrund och problem
Vi vill på röntgenkliniken börja undersöka patienter med DT colon med tagging
(datortomografi av tjocktarmen med tagging).
Metoden ger patienter högre säkerhet genom diagnostikförbättring. Viktigaste orsaken till
att förbättra diagostiken är att hitta så tidigt som möjligt kolorektalcancer (CRC) eller
andra förändringar (bl.a. polyper) i tjocktarmen, vilka kan utvecklas till cancer.
Vi gör DT colon utan tagging och en förutsättning för fullgott resultat vid CT-kolografi (DT
colon) är med dagens teknik att tjocktarmen är ren. Undersökningen förgås därför av
noggrann tarmrengöring för att rensa kolon från fekala massor, på samma sätt som inför
koloskopi eller kolonröngen. Dagen före undersökningen genomgår patienten förberedelser
som inkluderar klar vätskediet som utesluter fiberrika produkter och mjölkprodukter.
Oraladministrerat laxemedel intas för att rena tarmen.

Antalet DT-colon 2004- april 2013
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Fecal tagging
Vid DT colon med tagging ett jodkontrastmedel (exempelvis Gastrografin) eller en
bariumsulfat suspension kan intas för markering av eventuellt kvarvarande tarminnehåll.
En till två dagar före undersökningen får patienten dricka kontrastmedel (jod- eller
bariumbaserat) vid matintag. Detta gör att kontrastmedlet som blandas med födan ger
tarminnehållet en högre densitet än vävnaden runtomkring. Kontrastmedlet blandas också
med tarmvätskan vilket innebär att man kan subtrahera vätskenivån för att kunna visualisera
tumörer och polyper som annars skulle ha täckts över av vätskan.
Det finns även metoder för substrahera tarninnehållet och därigenom få en mycket bra och
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verklighetstrogen bild av tarmens insida, dessa kallas ”elektronisk tarmtömning”.
I Sverige är kolorektalcancer den tredje vanligaste cancerformen efter prostata- och
bröstcancer. På Gotland årligen är ca 30 personer insjuknande.
Cancerrisken ökar med åldern och de flesta som drabbas är över 50 år. Polyper på tarmens
inre vägg är ett vanligt fynd hos personer över 50 år. De i tarmen inbuktande
slemhinneförändringarna är vanligen försedda med stjälk av olika längd. Det finns även
platta polyper som kännetecknas av att deras bredd är större än höjden. Polyperna brukar
vara benigna, men experten tror att de flesta fallen av kolorektalcancer börjar i polyper som
benämns adenom. Därför är det viktigt att detektera dessa på ett tidigt stadium och ta bort
dem genom så kallad polypektomi. Det är mycket viktigt att noggrant utreda och granska
polyper som upptäcks i kolon eftersom kolorektal cancer vanligen uppstår genom
malignitets-omvandling av en tidigare benign polyp. Ungeför 70-90% av alla kolorektala
cancrar har sitt ursprung i benigna, adenömatösa polyper. I allmänhet gäller att ju större
adenomet är, desto större malignitetsrisk. Andra faktorer som ökar risken att drabbas av
kolorektalcancer är om det finns en eller flera släktingar som haft sjukdomen.
Hos personer som drabbats av rektalcancer är risken för återfall 2 till 30 procent beroende
på i vilket satdium den upptäckts samt vilken terapimetod som använts. Inflammatoriska
tarmsjukdomar som ulcerös kolit och morbus Crohn ökar även cancerrisken. Flera länder
införts kolorektalkancerscreening. Syftet med screening för kolorektalcancer är att
sjukdomen ska upptäckas i ett så tidigt skede att det är möjligt att gå vidare med botande
behandling. Studier visar att sreening minskar dödligheten i kolorektalcancer
Idag i Sverige finns två metoder för tidig diagnos av colorectal cancer (CRC)
- Blod i faeces-test (FOBT) på asymptomatiska patienter, detta test har mycket låg
sensivitet ( 40%) men är billigt
- Fiberoskopisk coloscopi (OC), där också pre-invasiva lesioner kan tas bort, är
invasivt och inte helt riskfritt (1-3%) samt kostsamt
DT colon (CT-colografi, virtual colonoscopy) är en icke invasi metod och kan vara
användbara. Metoden har hög sensivitet/specificitet, lög sträldos och är väl tolererad av
patienterna. Den diagnostiska säkerheten vid en undersökning beror dels på sensiviteten,
dels på specificiteten.
DT-kolografi ger radiologen mycket information om tjocktarmen, bilderna kan visas i 3D
och ger även värdefull information om närliggande områden som är till stor nytta vid
eventuella bifynd.
DT colon rekomenderas till ”symtomatiska patienter” som en diagnostik samt till ”icke
symtomatiska patienter” som en screenning.
DT-kolografi - indikationer
Absoluta indikationer för DT colon är
1. inkomplett coloscopi (5-20% av alla OC)
2. Waran behandlade patienter
3. coloscopi vägran
Relativa indikationer
1. äldre och handikapade patientär
2. symtomatiska patienter i särskilda fall (postoperativ us av colorectalcancer)
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Undersökningen
Patienten ligger på sidan och en rektalpip förs in i ändtarmen. För att ge en optimal
avbildning av kolon krävs vidare att tarmen är luftfylld och något utspänd. Det gör man
genom att blåsa in luft eller koldioxid med en enkel manuell luftpump, eller med hjälp av en
insufflator, via rektalpipen. Efter inblåsningen av koldioxid görs datortomografi av hela
buken, i nivå från diafragma till synfysen. En scoutbild (topogram) tas först för att bedöma
tillfredsställande dilatation av tarmen. Efter tillförsel av ca 2 liter av koldioxid brukar
tarmen hos de flesta patienter bli väl utspänd och man kan påbörja bildtagningen. Patienten
börjar med att ligga i ryggläge och får sedan lägga sig på mage, vilket görs för att luft,
eventuell kvarvarande vätska och avföringsrester ska omfördelas, som annars kan skymma
eller till och med likna polyper.
För att dämpa tarmrårelserna och underlätta luftfyllnaden av tarmen ges
muskelavslappnande medel och därefter får patienten ett jodbaserat kontrastmedel
intravenöst. Kontrast sprutas med hjälp av en trycksprutta och en bildserie tas nu med
patienten i ryggläge. Intravänös kontrastinjektion underlättar bedömningen av
omkringliggande vävnader och organ. Detta möjliggör upptäct av förändringar belägna
utanför kolon.
Mål:
Vi vill på röntgenkliniken börja undersöka patienter med DT colon med
tagging (datortomografi av tjocktarmen med tagging) enligt en metod vilken
förbättrar tjocktarmbedömning. Metoden ger patienter högre säkerhet
genom diagnostikförbättring. Viktigaste orsaken till att förbättra diagostiken
är att hitta så tidigt som möjligt kolorektalcancer (CRC) eller andra
förändringar (bl.a. polyper) i tjocktarmen, vilka kan utveckla till cancer.
Mått:
Vi jämförar kvalitet av DT colon undersökningar och patientförberedelser
av två patientgrupper, de som hade undersökningar förre förändringen och
efter (DT-colon utan tagging ochh DT-colon med tagging).

Hur gjordes mätningarna?
Vi har förberett en enkät och samlar ett antal undersökningar att jämföra
resultat melan två grupper.
Resultat:
Under hela kursperioden hade vi 30 undersökningar och hade samlat 24 enkäter
(20 efter undersökningar DT colon utan tagging och 4 efter DT colon med
tagging).
Svårigheten vi bedömningen DT colon utan tagging bedömdes i medeltal på
nivå 2,4.
Vid DT colon med tagging är det 1,5.
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DT colon utan tagging
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undersökningar en efter en
Vi hann köra bara 4 undersökningar med peroralt Gastrografin och det är för få
att bedöma och jämföra dem två grupper, dock man kan se en liten skillnad.
Läkare som bedömde undersökningar svarade att tagging faktiskt hjälper inte
(vi har fått 5 svar på 4 frågor i fyra enkäter). När man tittar på resultat och
jämförar båda frågor (grad av svårigheter vid bedömning och hjälper tagging
eller inte?) det stämmer inte riktigt.
Vi har 4 undersökningar och har fått 5 svar angående om tagging hjälper eller
nte.

grad

DT colon med tagging
4
3
2
1
0

grad/tagging 1lätt att bedoma
4-svårt

1 2

3

4

undersökningar
med tagging
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Hjälper tagging eller inte?
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6
antal svar 5
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DT colon med tagging

Som visar grafen nedanför uppnådde vi inte vårt mål. Bara en del av patienter
hade undersökning enlig förändrade rutiner, dock vi vill fortsätta och ordna att
alla patienter ska ha undersökning DT colon med tagging. Vi hann inte att alla
som kommer med en remise har undersökning med peroralt kontrastmedel ( det
var bara 33% i februari, 33% i mars och 12,5% i april).
Total antal DT colon utan taggig och med tagging
Röntgen Visby Lasarett
9

antal DT colon/ mal 100%

8
7
6
5

antal DT colon/ mal=100%

4

antal DT colon med tagging

3
2
1

IV

III

II

I 2013

XII

XI 2012

Basleline

0

manad

Förändringar som testats:
Vi testade patientensförberedelse vid undersökningar (DT colon) med en
peroralt kontrastmedel Gastrografin efter ofullständiga koloskopier.
Patienter efter ofullständiga koloskopier kommer till Röntgen där de får
information och Gastrografin. Vi bokar en undersökning nästa dag och
patienter kommer nästa dag.
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Aktiviteter:
Vi förbered en enkät för att bedöma svårihet vid bedömningen av DT
colon utan tagging och med tagging.
Vi förbered information för patienter.
Vi samlade ifyllda enkäter.
Vi förbered tester - första testet det är akuta undesökningar med tagging,
andra testet blir alla elektiva undesökningar.
Vi ändrade rutiner vid acuta undersökninga efter ofullständiga
koloskopierr.

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vårt team hann inte att uppnå vårt mål och det var flera orsaker till detta.
Jag hade ingen erfarehet hur skulle se kursen ut och hade fått för lite hjälp
från de mer enfarna.
Så här arbetar vi vidare:
Vi fortsätter testa patientensförberedelse med en peroralt kontrastmedel
efter ofullständiga koloskopier. Sedan efter positiva resultat och posiv
bedömningen av förändringar kommer vi att ändra alla rutiner i akuta samt
elektiva undersökningar.

Kommentarer:
Det var för lite diskution i början angående ämne och planeringen.
Förbätringsrbetet kräver mycket tid nästan hela tiden och kursen tar lång tid
så om man har andra aktiviteter (t.ex. andra kurser) det är svårt, därför att
alla aktiviteter kräver tid, förbäredelse och koncentration. Man känner sig
stressad hela tiden om hinner göra som man planerade.
Att arbeta med Förbättringskunskap:
- Fördelar
Lite mer erfarenhet i alla område.
- Nackdelar
Andra aktiviteter (arbete, sjelvstudier) undern kursen är man tvungen att
avgränsa och ibland känner man att dem andra är något viktigare.
- Mest givande
?
- Svårast
Samarbete mellan alla grupper (team, organisatorer, avdelning).
- Lärdomar
Man lär sig hela tiden.
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Bilaga 5: Team Stuxgården

Team: Stuxgården
Syfte med deltagandet:
Syftet är att förbättra munhälsan
för brukare på Demensboendet
Havsgläntan.

Population
12 brukare som genom
biståndsbeslut om DEBO fått ett
boende på Havsgläntan.

Teammedlemmar:
Beate Thyrén Enhetschef Leg sjuksköterska med
specialistutbildning i Geriatrik
Annelie Malmqvist Leg Sjuksköterska
Birgit Karlsson Silvia syster
Kontaktperson/Teamledare:
Beate Thyrén Enhetschef
beate.thyren@gotland.se
0498- 20 43 91

Bakgrund och problem:
Äldre personer får många gånger en försämrad munhälsa. En försämrad
munhälsa kan bero på många olika orsaker, exempelvis finns det många
vanliga läkemedel som ger muntorrhet. Andra orsaker kan vara en försämrad
motorik, nedsatt ork eller nedsatt kognitiv förmåga – personen vet ej längre
hur tandborsten skall användas.
Det framkom även en okunskap hos personal om hur viktigt det är med
munvård hos en person med torra, tunna slemhinnor och vad en dålig
munhälsa kan leda till. En undermålig munhälsa kan leda till att personen äter
sämre pga smärta i munnen, orala infektioner eller svamp som gör att
ingenting smakar gott.
Brister har upptäckts vid undersökning inför ROAG införande i Senior Alert
samt vid munhälsoundersökning från uppsökande tandvården.
Mål:
Att de 12 brukarna som bor på demensenheten innan Maj – 2013 skall få en
god munstatus.Den ohälsa som upptäcks åtgärdas och förebyggs med hjälp av
åtgärder som tandhygienisten i uppsökande tandvård ger, samt
genom de åtgärder som kan fås fram med ROAG.
Mått:
Vi använder ROAG (Revised Oral Assessment Guide) mätinstrument som är
ett systematiskt instrument för att identifiera och tydliggöra problem i munnen.
Instrumentet ger även åtgärdsförslag för personer med nedsatt munhälsa
(bifogad).
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Munhälsobedömningen har gjorts i samarbete med tandhygienisten för
diagnos och stöd arbetet. ROAG är ett av de mätverktygen som finns i Senior
Alert (ett kvalitetsregister som även är en del i SKLs satsning ”ett bättre liv för
sjuka äldre”).

Hur gjordes mätningarna?
Tillsammans med tandhygienisten Karin P från uppsökande tandvård gjordes
en munhälsobedömning på samtliga boende på Havsgläntan.
Munhälsobedömningarna utfördes under November- December, Februari samt
April-Maj av munhälsoombuden. Några stickprover utfördes mellan
mättillfällena.
Vid munhälsobedömningarna användes även bedömningsinstrumentet ROAG.
Resultaten fördes in i Senior Alert, kvalitetsregister. Den första mätningen
blev vår baseline.
Begrepp som används vid en munhälsobedömning är dålig, acceptabel och
god munhälsa.
Bedömningarna utgår ifrån hur rösten låter, om salivutsöndringen är normal,
hur läppar och munslemhinnan ser ut, tänder och tandkött, om personen har
implantat eller proteser etc. Tänderna och munhålan skall vara ren och fri från
matrester. Vi tittar även på om personen verkar ha problem att svälja ned
vätska eller föda.
Målet är att alla boende skall uppnå en god munhälsa. Vid registreringen i
ROAG bestäms vilka åtgärder som skall vidtas om den boende har en dålig
munhälsa. Dessa åtgärder skrivs in på signeringslistan. Munhälsoombuden och
ansvariga för Senior Alert ansvarar för att uppföljning och utvärdering av
föreslagna åtgärder sker i rätt tid och registreras.
Vi minskade antalet bedömningar från fyra munhälsobedömningar till tre tom
Maj 2013 då det annars blir för tät intervall i mätningarna.
Resultat:
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Stor positiv förändring har skett redan efter första mättillfället, baseline till andra tillfället i
Februari. Utbildning till personalen har då påbörjats samt har signeringslistor för munvården
införts, detta positiva resultat visade sig även på såväl stickkontrollerna som
munhälsobedömningar från ombud och tandhygienist. Självklart måste alla fortsätta att arbeta
aktivt med föreslagna åtgärder och täta kontroller men vi har hittat verktygen för att ge en god
munvård och den kommer vi att sprida på alla avdelningar på Stuxgården.
Förändringar som testats:
Visualisera vårat pågående förändringsarbete samt resultat genom att ha
PDSA-cykel postern uppsatt och synliggjord för alla på Stuxgården.
Införande av munvård (tandborstning och skötsel av proteser) på
signeringslistor där munhälsoombuden gör strukturerade insatser för att se
till att rätt insatser ges och signeras.
Registrering av munhälsa i Senior Alert.
Uppföra individuell plan för varje boende med hjälp av mätinstrumentet
ROAGs utfall samt ifrån Senior Alert. Planen innefattar åtgärder,
utvärdering och uppföljningar i Senior Alert, rutin har upprättats.
Alla åtgärderna skrivs in i boendes genomförandeplan samt signeras vid
genomgörandet.
Inköp av munspeglar för att underlätta undersökning av munhålan. Varje
boende har fått en egen spegel.
Aktiviteter:
Utbildning i munhälsa.
Fortsatt utbildning till omvårdnadspersonal på APT.
Utbildning i Senior Alert samt ROAG med bedömning, åtgärder och
uppföljningar..
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Utbildning som till munhälsoombuden, ombesörjt av
tandhygienisten Karin Palmenfeldt, även leg. Sjuksköterskorna har
genomgått utbildning tidigare.
Ökat ansvar för munhälsoombuden som skall medverka och utföra
munhälsobedömningarna i samråd med tandhygienisten,
Kontaktpersonen och omvårdnadsansvariga sjuksköterskan
Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Från start var intentionen att göra förändringen på Stuxgårdens alla tre
avdelningar totalt 36 boende, detta blev dock för stort så istället kommer
implenteringen att ske avdelning för avdelning. Vårat mål till god munhälsa
på Havsgläntans alla 12 boende blev uppfyllt och många bra aktiviteter har
blivit införda. Dock kommer inte alltid detta mål att kunna vara uppfyllt,
även om en person har en kognitiv svikt och ej längre förstår hur tänderna
skall borstas är det en intim handling att borsta någon annans tänder.
Integriteten och den egna viljan försöker vi alltid respektera - och skall
respektera.Meningen var också som en aktivitet ge all omvårdnadspersonal
utbildning i munhälsa och munvård något som ej helt uppfylldes på grund
av sjukdomar och annan frånvaro.
Så här arbetar vi vidare:
Arbetet med utbildning om munhälsa kommer att fortsätta, implementering
skall ske på alla avdelningarna på Stuxgården, målet är att munhälsan och
bedömningar blir en naturlig del i omvårdnadsarbetet. En ny rutin vid
introduceringen av ny personal där en kortare utbildning samt genomgång i
munhälsa ges. Våra registreringar i Senior Alert fortsätter, det ger personal
och enhetschefen möjlighet att på ett enkelt sätt se hur vi ligger till med
munhälsan samt ett strukturerat arbetssätt med tydliga bedömningar,
åtgärder och uppföljningar.
Kommentarer:
Vi ser ett klart samband mellan en god munhälsa och ett gott
allmäntillstånd hos våra brukare.
Att arbeta med Förbättringskunskap:
- Fördelar Att få ett strukturerat arbetssätt från ide till handling,
omvärderingar av resultat, utvärdering och nya åtgärder som för
arbetet framåt. Vi får tydliga resultat på vilka åtgärder som fungerar
och ej.
- Nackdelar Det tar mycket tid att genomföra förändringar, tid som är
svår att få till i våra späckade scheman.
- Mest givande Få energi av kursledare och inspiratörer som föreläste.
Känslan av att kunna förbättra omvårdnaden och ”sätta kurs” för att
våra boende skall få en god och säker vård.
- Svårast Att få till tid till teamträffarna, möten.
- Lärdomar Förändringar tar tid, det behövs tid för reflektion och
eftertanke. Viktigt att sprida kunskaper så att alla ej behöver
uppfinna hjulet på nytt.
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