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Patientsäkerhetsplan 2019 
 

Mål 1: Antalet trycksår i grad 2-4 som uppstått i nuvarande boendeform 

ska minska med 

30 %, jämfört med 2018. 

 

Mål 2: Antalet fallolyckor som leder till allvarlig skada ska minska med 

10 %, jämfört med 2018. 

Mål 3: Minska antalet omsorgstagare med undernäring  

Strategier 

Personer 65 år och äldre i särskilt boende eller ordinärt boende med hemtjänst 

och med kommunal hälso- och sjukvårdsinsats ska erbjudas en riskbedömning 

i Senior Alert, samt vid behov åtgärder och uppföljning. Resultaten i Senior 

Alert ska ligga till grund för styrning av arbetssätt och kompetensutveckling. 

Riskbedömningar ska även erbjudas andra målgrupper vid behov. 

Fortsatt arbete i fallpreventionsgruppen, vilket ska ske i samverkan med 

övriga aktörer som kan påverka antalet fallolyckor.   

 

Arbete för att stimulera ett jämnt näringsintag över dygnet pågår. Enheter med 

låg måluppfyllelse upprättar handlingsplan med stöd av dietist.  

Fortsatta utbildningar i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG på 

enheterna. Utbildning för sjuksköterskor i nutritionsvårdprocessen ingår i 

introduktionen av nyanställda sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna ska tillsammans med Region Kronoberg arbeta för att alla 

hemsjukvårdspatienter erbjuds att träffa läkare minst en gång per år och få 

läkemedelsgenomgång enligt HSLF-FS 2017:37.  

 

Utbildning för sjuksköterskor i trycksårsförebyggande ingår i introduktionen 

för nyanställda sjuksköterskor och erbjuds även till övriga. 

Ett särskilt boende med låg respektive hög trycksårsprevalens jämförs med 

varandra för att hitta framgångsfaktorer.   

 

Ökat användande av BPSD-registret i syfte att genom tvärprofessionella 

vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och 

det lidande som detta innebär. (register för patienter med beteendemässiga 

och psykiska symptom vid demens). Ett ökat psykiskt välbefinnande minskar 

risken för undernäring, fall och trycksår. 

 

Fortsatt implementering av riktlinjer för teamkonferenser. 

 

Fortsätta ta fram och implementera måltidsrutiner på samtliga särskilda 

boenden inom äldreomsorgen med grund i vad som framkommit i 

måltidsprojektet.  
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Inom Omsorg funktionsnedsättning ska risken för undernäring undersökas 

genom att SKL:s tre 1frågor om undernäring ställs. Åtgärder ska vid behov 

vidtas för att förhindra undernäring. 

 

Uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende. Information om rådande 

kostrekommendationer och fallförebyggande åtgärder mm av undersköterskor 

enligt utarbetat material.  

 

 

Uppföljning/utvärdering 

Avvikelser fall 

Antal höft- och lårbensfrakturer Region Kronobergs statistik. 

Senior Alert - andel registreringar i särskilt boende och antal registreringar i 

ordinärt boende samt andel planerade och utförda åtgärder  

Prevalens för undernäring i särskilt boende inom äldreomsorgen baserat på 

mätning av MNA2. 

Andel omsorgstagare inom Omsorg och funktion som fått riskbedömning 

genom SKL:s tre frågor. 

Mätning av trycksår via enkät till sjuksköterskor. 

Antal personer med aktuell registrering i BPSD-registret  

Markörbaserad journalgranskning i syfte att upptäcka onödig undernäring, 

kartlägga orsaker samt vidta förebyggande åtgärder. 

 

 

 

Mål 4: Alla enheter följer basala hygienrutiner 

Strategier 

Webutbildning ska användas vid introduktion av nyanställd personal och 

sedan en gång per år. Egenkontroller genomförs årligen och de brister som 

upptäcks åtgärdas. Öka tydligheten i årsplaneringen för enhetscheferna för att 

säkerställa att egenkontrollerna görs. 

De grupper som inte genomför punktprevalensmätning - PPM genomför 

självskattning vårdhygien två gånger per år. Legitimerad personal ska 

genomföra självskattning vårdhygien två gånger per år. Även övriga 

medarbetare kan använda självskattningen som ett instrument för 

kvalitetshöjning. 

De enheter som har lägre resultat än 60 % i PPM-mätningen får särskilt stöd i 

sitt utvecklingsarbete av hygiensjuksköterska och MAS. 

 

Vid oanmälda besök av avdelningen uppdrag och uppföljning på enheterna 

ska observationer av arbetskläder, hår och naglar ingå. 

 

Uppföljning/utvärdering 

                                                      
1 1. Vilket BMI personen har 2. Om personen ofrivilligt har gått ner i vikt 3. Om personen har 

svårt att äta 
2 Mini Nutritional Assessment – bedömningsinstrument för undernäring  
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Punktprevalensmätning-PPM BHK-basala hygien- och klädregler genomförs 

på alla enheter inom äldreomsorgen och utvalda enheter inom omsorg 

funktionsnedsättning årligen. Ommätningar görs för de enheter som inte når 

upp till 60 %.  

Antal utbrott av magsjuka och storleken på utbrotten. 

 

Andra vårdrelaterade infektioner genom insjuknanderapporter och avvikelser. 

 

HALT3 -mätning som visar andel med antibiotikabehandling och samband 

med vårdrelaterade infektioner sker på alla särskilda boenden inom 

äldreomsorgen.  

 

 

Mål 5: Smärtbehandling med validerat bedömningsinstrument för minst 

70 % av de patienter som vårdas i livets slutskede. 

Strategier 

Region Kronoberg och länets kommuner ska registrera minst 70 % dödsfallen 

i Svenska Palliativregistret. Det är sjuksköterskor som gör registreringen.  

 

Målinriktat utvecklingsarbete sker enligt handlingsplan från palliativa 

arbetsgruppen.  

Resultaten från registret tas upp regelbundet  

- på de övergripande kommungrupperna med chefer för den 

kommunala hälso- och sjukvården och 

verksamhetschefer/avdelningschefer på vårdcentralerna.  

- av sjuksköterskechefer med sjuksköterskor 

- av MAS med avdelningschef, sjuksköterskor och läkare på respektive 

vårdcentral  

- av sjuksköterska med teamen. 

Utbildning i palliativ vård sker i team av interna handledare i samarbete med 

Palliativt Centrum.  

Uppföljning/utvärdering 

Resultat i Svenska Palliativregistret  

 

 

Mål 6: Andelen ordinerade rehabinsatser som utförs ska öka till 80 % 

 

Strategier 

Strategi utformas av ledningsgrupp kommunrehab  

 

                                                      
3 Healthcare-associated infections and Antimicrobial use in Long-Term Care fascilities  
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Uppföljning/utvärdering 

Utförande av ordinerade rehabinsatser ska säkerställas på enheterna genom 

signering och uppföljning i teamen.  

 

 


