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Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystemet i Förenade 

Care. I företaget arbetar vi efter kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Inom 

Förenade Care finns ett övergripande kvalitetsråd för att säkra kvalitetsför-

bättringsarbetet bl.a. gällande hantering av avvikelser och fel och brister. 

Under året har vi fokuserat på arbetet med avvikelser för att identifiera risker 

för vårdskador och att säkerställa att patientdatalagen följs när det gäller in-

formationshantering. Patientdatalagens syfte är att säkerställa informations-

hantering inom hälso-och sjukvården är organiserad så att den är patientsä-

ker och av god kvalitet. Patientdatalagens innefattar även inre sekretess vil-

ket innebär att det endast är den som behöver patientuppgifterna i sitt ar-

bete som får ta del av patientuppgifterna. Enligt det ledningssystem för sys-

tematiskt kvalitetsarbete (SOFSS2011: 9) som gäller i Förenade Care Pol-

hemsgården så ska fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och 

åtgärdas samt vidtagna åtgärder följas upp.  

Patientdatalagens syfte är att säkerställa informationshantering inom hälso-

och sjukvården är organiserad så att den är patientsäker och av god kvalitet. 

Patientdatalagens innefattar även inre sekretess vilket innebär att det endast 

är den som behöver patientuppgifterna i sitt arbete som får ta del av pati-

entuppgifterna. Detta ska kontrolleras av verksamhetschefen genom behö-

righetstilldelning och åtkomstkontroll.  

Verksamheten har rutiner för avvikelser, fel och brister samt för klagomåls-
hantering. Klagomål och synpunkter hanteras direkt genom muntlig eller 
skriftlig återkoppling. De behandlas också på avdelningarnas arbetsplatsträf-
far, teammöten, sjuksköterskemöten och i kvalitetsrådet där representanter 
för vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast 
och verksamhetschefen ingår. MAS tar del av de avvikelser som verksamhet-
en rapporterar och utreder i förekommande fall allvarliga, eller risk för allvar-
liga, vårdskador enligt vårdskada. Rutiner finns för rapportering av missför-
hållanden eller risk för missförhållanden (Lex Sarah). De erfarenheter vi får i 
samband med uppkomna fel och brister, synpunkter och klagomål utgör ett 
underlag för Polhemsgårdens systematiska kvalitetsarbete. MAS gör årligen 
en intern kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården. Utifrån uppföljningen 
2018 bedöms Polhemsgården bedriva en god och säker vård och omsorg. 

 

I samband med inflyttning till Polhemsgården utförs individuella riskbedöm-
ningar för fall, undernäring, trycksår samt munhälsa. Om risk föreligger upp-
rättas en vårdplan/handlingsplan i omvårdnadsjournalen med fastställt da-
tum för uppföljning. Anhörig/närstående erbjuds att vara med vid ankomst-
samtal, som utgör grund för den individuella omvårdnadsplanen. 

Vid varje förändring i patientens hälsotillstånd kontaktas alltid anhö-
rig/närstående. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 
en kontaktperson. Verksamheten har rutiner för att säkerställa kvalitet och 
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ge personal stöd i arbetet. På Polhemsgården finns sjuksköterskor i tjänst 
hela dygnet runt. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns i tjänst måndag 
till fredag. Läkare finns på plats på två dagar i veckan tisdagar och fredagar, 
övriga tider kontaktas jourläkare. 

Vi har ett nära samarbete med MAS, som har god insyn i verksamheten. Det 
finns tydliga och väl kända riktlinjer från MAS tillgängliga för sjuksköters-
korna, som sedan ansvarar för att föra ut riktlinjerna i omvårdnaden i samar-
bete med verksamhetschef. Vi har även ett nära samarbete med Solna Stads 
MAS. 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet i Förenade Care Pol-
hemsgården är att minimera risken för vårdskador och att de vårdskador som 
trots allt sker ska utredas, analyseras och återkopplas. 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet utgår från Led-
ningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i Förenade Care.  Patienterna 
erbjuds trygg, lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården bedrivs med 
respekt för patienternas integritet och självbestämmande. 

Verksamhetschefen ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksam-
heten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen. 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) bevakar att hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och säkerhet upprätthålls på boendet. MAS utarbetar riktlinjer och 
rutiner samt kontrollerar att dessa följs och är kända i verksamheten och ser 
till att delegeringar utförs på ett säkert sätt samt granskar att journaler förs i 
den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen. 

MAS informerar också ledning och verksamheterna om förändringar i lag-
stiftning eller andra övergripande förändringar i bestämmelserna som berör 
hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast bidrar till att en hög patient-
säkerhet upprätthålls och rapporterar risker och negativa händelser till MAS 
och verksamhetschef. 

Omvårdnadspersonal med hälso- och sjukvårdsuppdrag följer efter delege-
ring de riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården. De medverkar i 
patientsäkerhetsarbetet och rapporterar risker samt negativa händelser till 
tjänstgörande sjuksköterska och verksamhetschef. 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2  

Vi jobbar med kvalitetsregistren BPSD registret och Svenska Palliativ registret. 

Riskbedömning i samband med inflyttning på Polhemsgården utförs alltid 
inom ett par dagar. Denna riktar sig mot risk för fall, malnutrition och risk för 
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trycksår och utförs av sjuksköterska och paramedicinsk personal samt kon-
taktpersonen. Efter 2 veckor ska riskbedömningen vara väl utarbetad med 
orsaksanalys, åtgärd samt uppföljningsdatum för resultat. Riskbedömningen 
ska sedan förvaras i den boendes Sol- pärm med ev. handlingsplan och risk-
bedömningen ska följas upp minst var 3:e månad eller oftare vid behov. Risk-
bedömningar ska lyftas och förankras på team möte på varje enhet. Riskbe-
dömningar görs tvärprofessionellt med sjuksköterska, paramedicinsk perso-
nal samt omvårdnadspersonal. Verksamhetschef är delaktig och informerar 
läkare vid behov. Vikten av arbete med riskanalys och riskbedömningar tas 
upp på arbetsplatsträffar och på gruppmöten. Dessa fallincidenter och avvi-
kelser tas om hand av sjuksköterska på respektive avdelning samt av rehab- 
personalen. Fallincidenterna gås igenom på sjuksköterske- och rehab möten 
samt på gruppmöten. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar 
tillsammans med att följa upp varje fall och genomföra fallanalys enligt 
Downtown Fall Risk Index. Sjuksköterskan ansvarar för att registrera riskbe-
dömningen i Safe doc. Varje månad sammanställs antal fall och andra avvi-
kelse redovisas till läkarorganisationen, Solna Stad samt för företagets MAS. 
Förutom i avvikelserådet på Polhemsgården sammanställs dessa avvikelser 1 
gång/år och presenteras vid ledningens genomgång komplett med orsaks- 
och åtgärdsanalys. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Omvårdnadspersonalen arbetar utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt 

som baseras på ett personcentrerat förhållningssätt och utifrån värdegrunder 

inom äldreomsorgen där den boende och dennes behov styr omsorg och om-

vårdnadsinsatserna. Medarbetarna har genomgått och slutfört Silva certifie-

ringen som blev klar januari 2018 detta för att öka förhållningssätten samt 

bemötandet gentemot våra dementa.  

Under året 2018 har fokus legat på att arbeta med måltidsmiljö där kostråds-
ansvariga har arbetat gällande måltidsmiljö för den boende. Aktivitetsansva-
riga har analyserat måltiden som aktivitet och har handlett omvårdnadsper-
sonalen på plats i att skapa en god måltidsmiljö och vad detta kan innebära.  

Alla medarbetare har genomfört vårdhygiens webbaserade utbildning gäl-
lande basala hygienrutiner. Vi har även arbetat med mikroutbildningar gäl-
lande basal hygien och livsmedelshygien på APT och gruppmöten. Vi arbetar 
med självskattning av följsamhet kring basala hygienrutiner och denna egen-
kontroll görs fyra gånger per år. Under årsskiftet 2018/2019 genomförs en 
större utbildning gällande hygien i verksamheten.  

Vi har även fortsätt med att implementera värdegrund och värdegrundsfrå-
gor i verksamheten. Värdegrundshandledarna har även fått handledning i att 
arbeta med dessa frågor utifrån ett skapande och handledande perspektiv. 
Detta medför att arbetet på de olika enheterna har stärkts och ansvarskäns-
lan samt kunskaperna har ökat i de olika omvårdnadsgrupperna och i per-
sonalgruppen generellt.  
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Detta leder till en högre kvalitet för så väl boende som närstående. 

Uppföljning genom egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Regelbunden genomgång av ledningssystemet från enhetsnivå upp till led-
ningsgruppsnivå. 

Kollegial granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen tillsamman 
med dokumentationsansvarig. 

Enhetens eget kvalitetsråd med uppföljning av bland annat rapporterade 

avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål. 

Loggkontroll för att förhindra olovligt intrång i de boendes journal. Antal ge-
nomförda loggkontroller under 2018: ca: 300 st., enligt resultat har ingen 
obehörig användning upptäckts under året.  

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

• Externa läkemedelsgenomgångar årligen via avtal med Apoteket 
Farmaci AB. 

• Munhälsobedömning och utbildning för personal en gång/år i sam-
verkan med av Stockholms läns landsting upphandlat tandvårdsföre-
tag. 

• Vårdsamråd mellan verksamheterna, MAS läkarorganisationen och 
Solna Stad. 

• Arbetsplatsträffar. 

• Gruppmöten. 

• Team-samverkan kring patienten i samband med inflyt och vid för-
ändrad hälsostatus (vårdplanering, team möte etc.) 

• Anhörigsamverkan vid välkomstsamtal samt vårdplaneringar.  

• Mat och kostråd samt en organisation med kostombud finns på en-
heterna. 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalys görs inför exempelvis semesterperioder beträffande personalbe-
manning. 

Individuell riskanalys dokumenteras beträffande risk för fall, malnutrition, 
trycksår och munhälsa samt i samband med eventuellt insättande av be-
gränsningsåtgärder. 
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HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Informationssäkerhet är en naturlig del i verksamheten och beaktas vid varje 

förändring. Enskilds integritet ska tillgodoses, uppgifter ska skyddas mot 

obehörig åtkomst. Information ska finnas tillgänglig för behöriga medarbe-

tare enligt gällande fastställda behörighetsregler. Informationen ska kunna 

”följa” kunden/patienten/pensionären om hon så önskar i kontakten med 

olika vårdgivare.   

Legitimerad personal använder sig av SITHS-kort för inlogga i läkemedelspor-

talen samt till nationella register. I läkemedelsportalen har sjuksköterskorna 

behörighet att gå in och beställa läkemedel till akut och buffertförrådet.  

Verksamhetschefen och biträdande verksamhetschef ansvarar för att följa 

upp och kontrollera tilldelning, förändring och borttagning av behörighet i 

dokumentationssystemet Safe Doc. Denna kontroll görs varje månad eller 

oftare om det behövs. Varje anställd får i samband med anställning informat-

ion samt får skriva på en ansvarsförbindelse kring sekretess och tystnadsplikt. 

2018-05-25 började en ny EU förordning att gälla GDPR (General Data Pro-

tection Regulation) är en ny EU-förordning.  GDPR ersätter den gamla 

Personuppgiftslagen (PUL). Mycket kvarstår ifrån PUL men kraven på hur 

företag får behandla personuppgifter skärps. All personuppgiftsbehandling 

måste ha laglig grund, vilket innebär att man alltid behöver veta vil-

ken lag som personuppgiftsbehandlingen grundas på. För journalfö-

ring är patientdatalagen överordnad och styr hur behandlingen får 

och ska göras. I frågor som inte täcks in av patientdatalagen eller 

andra överordnade regleringar (som till exempel vid arkivering) så 

gäller GDPR. 
Av den anledningen uppdaterades företagets Integritetspolicy som följer 

denna nya EU förordningen och då således även tar hänsyn till patient-

datalagens överordnade roll.  
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Allt personal har tagit del av vikten att anmäla avvikelse. Verksamhetschefen 
samt MAS informeras om avvikelsen. 

Händelsen utreds och eventuella åtgärder vidtas. (Vid allvarlig vårdskada 
kontaktas MAS omedelbart, återkoppling sker i enhetens på arbetsplatsträf-
far samt på olika gruppmöten. Sammanställning av totala antalet avvikelser 
görs inför ledningens genomgång 1 ggr/år med en presenterad orsaks- åt-
gärds- och resultatanalys. 

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 
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Rutin för hantering av synpunkter och klagomål finns, alla medarbetare har 
fått information om verksamhetens hantering av synpunkter och klagomål. 
En gång i månaden går avvikelse rådet igenom alla synpunkter, dessa tas 
också upp i Polhemsgårdens ledningsgrupp samt redovisning görs i samband 
med lednings genomgång som är en gång per år. Återkoppling till medarbe-
tarna sker via direkt kontakt, APT och våningsmöten. 

 

Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

De boende inbjuds att vara delaktiga och ges möjlighet att påverka den vård 
och omsorg som de får. Närstående uppmärksammas och är också viktiga 
aktörer. När en person flyttar till verksamheten hålls ett välkomstsamtal där 
anhörig/närstående bjuds in att deltar och årligen inbjuds närstående till an-
hörigträffar samt andra aktiviteter på Polhemsgården. 

 

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Fall 

Under 2018 inkom 111 st. avvikelser angående fall och av dessa fall är 2 st. 
fall som lett till frakturer. Många av de boende har förhöjd risk för fall relate-
rat till sin sjukdom och symtombild, det leder ofta till att de glömmer att an-
vända deras hjälpmedel. Polhemsgården har en Rehab grupp som är väldigt 
aktiv och engagerad i omvårdnad av de boende, vilket leder till att de boende 
har det som krävs runt omkring de i form av hjälpmedel.  

Vi kommer inte att kunna hindra fall med 100 % men vi fortsätter att jobba 
för att minska antalet genom att påminna boende hela tiden samt att de bo-
ende som har ett behov vid hjälp medförflyttning har rörelselarm om utred-
ningen visar att behovet finns så att personalen kan vara behjälplig.  

Tryckskador 

Det har uppkommit 5 st. trycksår under 2018, tre av dessa har uppkommit 
extern i samband med sjukhusvistelse. Detta beror på ett nedsatt allmäntill-
stånd och sjukdomsbild, immobilisering m-m trots adekvata åtgärder. Risk-
bedömningar är gjorda för att arbeta med förebyggande och behandlande 
åtgärder. Det kan vara vändschema, förebyggande/behandlande madrasser, 
kosttillskott, handledning och utbildning i arbetsgruppens så väl allmänt som 
individuellt. Vid uppkommet trycksår arbetar man med adekvat såromlägg-
ning osv. Andelen trycksår har minska sedan föregående år. Personalen har 
förbättrat sin rapportering som lett till snabbare insatser.  

Nutrition 
Vårdtagarnas vikt kontrolleras i samband med inflyttning samt var 3:e månad 
eller oftare med avseende på BMI. Om värdet ligger under 22 görs en MNA-
test. Varje vårdtagare bedöms efter individuellt behov utifrån tidigare vikt, 
nutrition och allmäntillstånd. En omvårdnadsplan upprättas av sjuksköterska i 
samråd med kontaktperson och patientansvarig läkare. Sjuksköterskan an-
svarar för att registrera MNA- testet i Safe doc.  
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Nattpersonalen ansvarar för att nattfastan inte blir onödigt lång. Detta ge-
nom att erbjuda vårdtagare som är vakna något att äta eller dricka. Vi gör 
egna smoothies till natten för de som önskar. För att säkerställa detta regi-
strerar man när man ger boende nattmål i Phoniro Care. Särskilda mätningar 
gällande nattfasta görs också enligt företagets policys mist två gånger per år. 
 
Förenade Care Polhemsgården är anslutet till kvalitetsregistren BPSD och 
Svenska palliativregistret. BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens, registret ger möjlighet till utvärdering av insatta omvårdnadsåtgär-
der.  Svenska palliativa registret är ett kvalitets- och uppföljningsregister som 
synliggör vården i livets slutskede. Det grundar sig på Socialstyrelsens riktlin-
jer om god vård i livets slut. Tanken med kvalitetsregistren är att de ska öka 
kunskaperna och med dessa kunskaper ska verksamheten kunna effektivisera 
och höja kvaliteten. Registren bidrar till en ökad kvalitet och patientsäkerhet.  

Övergripande mål och strategier för 
kommande år 
Målsättningen för 2019 kommer den nya aktören att få sätta. 

Några områden som man dock bör fortsätta arbeta med är 

 

• 100 % av personer som vårdas i livets slut ska smärtskattas.  

• 100 % följsamhet till basala hygienrutiner 

• Fortsätta att utveckla hälso- Sol- och sjukvårdsdokumentationen.  

 

 

 


