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1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

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

Hallens vård- och omsorgsboende drivs av Aleris Omsorg på uppdrag av Solna stad och innebär 
att vi ska ge service, omvårdnad, hälso- och sjukvård inkl. rehabilitering till de boende dygnet runt. 
Verksamhetens utförande skall baseras på kompetens, vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Verksamheten innefattar vård- och omsorgsboende med 57 omvårdnadsplatser platser, vilka är 
fördelade över fyra enheter, Vinrankan på vån 3, Kastanjen på vån 2, Olivträdet på vån 1 och 
Pärlan, markplan. Olivträdet och Pärlan är inriktade mot demens medan övriga är somatiska 
enheter. Verksamheten innefattar även korttidsboende ett korttidsboende med 12 platser varav en 
plats finns på vår demensavdelning. Därutöver omfattar verksamheten två dagverksamheter, 
Örtagården, vilken har en funktionsbevarande inriktning samt Lärkan med inriktning mot demens. I 
avtalet med Solna stad har Hallens vård och omsorgsboende profilerat sig med inriktning mot mat 
och dryck. 

Hallen har under året genomgått en omorganisation på chefsnivå där det nu finns en 
verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef. Ny verksamhetschef tillträdde formellt i 
början av oktober. 

Teamarbete: Strukturerat samarbete i team har lett till många idéer. 

Preventivt arbetssätt: Genomförda riskbedömningar Norton, MNA, DFRI och ROAG har varit ett 
förebyggande arbetssättet som präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat. 

Helhetstänkande: Registreringar i kvalitetsregistret, SeniorAlert, BPSD, ett preventivt arbetssätt, 
reflektion över resultat och förbättringsarbete medfört ett metodstöd och helhetstänkande för hälso- 
och sjukvårdspersonaler. 

Palliativa registret: Registrering i med syfte att förbättra vården i livets slut, och har visat fortsatt 
behov av att smärtskattning i livets slut på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. 

Egenkontroll: Loggkontroller i datajournalsystem, SafeDoc för informationssäkerhet har 
genomförts på Hallens vård och omsorgsboende under året. Ingen obehörig åtkomst har skett 

Granskning av patientjournalerna utifrån standardiserade mallar har genomförts. 

Hygienkontroll har gjorts med hjälp av Punktprevalensmätningar - PPM-BHK (basala hygien- och 
klädregler) och Aleris egenkontroll 

Nattfastamätning har utförts två gånger under året. 

Årlig apoteksgranskning visade inga brister i läkemedelshantering på Hallens vård och 
omsorgsboende. Dock några förbättringsåtgärder. 

Risker: Riskbedömmningar har komtinueligt utförts under året. 

Kvalitetsutveckling: Under året har vi arbetat med att följa upp våra tidigare projekt för att ha en 
överblick att det fortsätter ha en hög kvalitet. 

Läkemedelsgenomgång: Läkemedelsgenomgång genomförs vid inskrivning och därefter en gång 
årligen för alla boende på Hallens vård och omsorgsboende 

2 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

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

Organisatorisk ansvarsfördelning gällande patientsäkerhet 

En god och säker vård är en lagstadgad rättighet för patienter. För att kunna garantera 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) och ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) är det nödvändigt med en ansvarsfördelning. Aleris 
Omsorg ansvarar som vårdgivare för att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslag § 29 ansvarar för att: 
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 organisera patientsäkerhetsarbetet 

 handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet 

 samverka med medicinskt ansvarig gällande patientsäkerhetsarbetet 

 upprätta patientsäkerhetsberättelse/plan årligen 

 ta initiativ till och delta i utredning av avvikelser och risker i verksamheten 

 rapportera legitimerad personal som befaras utgöra en fara för patientsäkerheten till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

 ledningssystemets hälso- och sjukvårdsprocesser och rutiner tas fram, fastställs och 
uppdateras 

 följa upp och analysera kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård/ patientsäkerhetsarbetet 

 ansvara för att det fortlöpande och inför förändringar i verksamheten görs riskbedömningar 
som har betydelse för patientsäkerheten 

MAS/ och/eller utsedd anmälningsskyldig till IVO vid allvarlig vårdskada 

MAS har ansvaret för patientsäkerhetsarbetet utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och 
patientsäkerhetsförordningen. Genom årlig kartläggning följer Aleris Omsorgs MAS upp 
kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården samt redovisar dessa till Aleris ledning. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att 

 göra riskbedömningar fortlöpande på individ och gruppnivå utifrån patientsäkerhet 

 rapportera risker och avvikelser i verksamheten till närmaste chef 

 följa föreskrifter samt använda de arbetsmetoder, de verktyg och den utrustning som 
behövs för att förebygga vårdskador och säkerställa patientens säkerhet 

 uppdatera sig och ge information till patienter, personal och närstående i 
patientsäkerhetsfrågor 

 medverka i systematiskt patientsäkerhetsarbete 

Omsorgspersonal 

Omsorgspersonal har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården. 
De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och rapportera risker samt negativa händelser som 
inträffar i samband med vård och behandling. 

Aleris Hallen ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god 
och säker vård och att en god hygienisk standard uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen(HSL). 

Patienterna ska erbjudas trygg, lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med 
respekt för patienternas integritet och självbestämmande. 

  

Vi arbetar i ett ledningssystem som heter Centuri. I Centuri finns rutiner, riktlinjer och policys som 
vi arbetar efter. Arbetet vilar på Aleris värdegrund OPEN, Omtänksamma, Professionella, 
Engagerade och Nytänkande. 

Vi arbetar i en ledningsgrupp som har haft veckovisa möten med huvudsakliga uppgifter har varit 
att driva utvecklingen och följa upp undersökningarna och avtalsuppföljningen 

Verksamhetens kvalitetsråd med kvalitetsombud representerade från samtliga yrkesgrupper och 
enheter har under året huvudsakligen arbetat med dokumentation, framtagande/revideraing av 
rutiner, verksamhetsplanering samt uppföljning av avvikelser/klagomål. Handlingsplaner har tagits 
fram med åtgärder där samtliga yrkesgrupper har varit delaktiga. 

Teammöten äger rum en gång i vecka per avdelning där vi använder oss av en checklista för att gå 
igenom de olika behoven hos den boende. Mötena bygger på en tvärprofessionell samverkan. 

Teamet består av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och 
kontaktman. På mötet fastslås och antecknas vilka åtgärder som bör vidtas samt vem som ska 
ansvara för att det utförs, Senior Alert registreras. Åtgärder och resultat utvärderas systematiskt. 

Fallrond en gång i veckan där läkaren sjuksköterskor och paramedicin diskuterar fallen som ägt 
rum. De arbetar med översyn av läkemedel, diskuterar förebyggande med träning, säkerställer 
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miljön och hjälpmedel. 

Avvikelser registreras i datasystemet Centuri, avvikelserna rapporteras till Aleris kvalitetsansvarige 
MAS samt till MAS i Solna stad. 

Rutiner finns för Självskattning och observation av följsamhet till basala hygienrutiner finns på 
verksamheten. Vi arbetare utefter vårdhygiens riktlinjer. Vi arbetar med att förebygga 
smittspridning genom utbildning till personal, självskattning och observation av efterföljning av de 
basala hygienrutinerna. 

3 Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts 

under året 

SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  
Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll 
av att de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Egenkontroller utförs enligt årsplanering i PUR: 
 
Basala hygienrutiner - en gång/år 
HSL– en gång/år 
Personakt/Socialdokumentation – en gång/år 
Integritet-GDPR - två gånger/år 
Loggkontroll av dokumentation – två gånger/år 
Mat och måltider – två gånger/år (Äldreboende) 
Nattfasta – två gånger/år (Äldreboende och viss Hemtjänst) 

Vi på Aleris Hallen arbetar i systemet Stratsys där vi systematiskt arbetar med egenkontroller, vi för 
in resultat från nationella mätningar samt att vi varje månad skriver en månadsrapport. I Stratsys 
återkopplas resultat högre upp i ledningen. I Avvikelsesystemet Centuri rapporteras avvikelser 
löpande och vid månadens slut förs rapporterna över till månadsrapporten. 

På Hallen har vi i månatliga arbetsplatsträffar återkommande punkt är avvikelser och en annan 
punkt gäller eventuella klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga. Resultat från 
mätningar och egenkontroller återkopplas. 

I ledningsgruppen och på kvalitetsmöten återkopplas, utvärderas och planeras uppföljningar. 
Ledningsgrupp hålles varje måndag. Sju kvalitetsmöten har hållits under året. 

4 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Verksamheten bedrivs enligt de rutiner som utarbetats och som finns att läsa på Aleris intranät och 
lokal rutiner. Det finns instruktioner för medicintekniska produkter (MTP-pärm). 

Strukturerat samarbete i team har lett till många idéer. 

Teamarbete, registreringar i kvalitetsregistret, SeniorAlert, BPSD, ett preventivt arbetssätt, 
reflektion över resultat och förbättringsarbete medfört ett holistiska synsätt för hälso- och 
sjukvårdspersonaler. Det förebyggande arbetet med trycksår, fall, undernäring och munhälsa följs 
upp via Senior alert. 

Registreringar i kvalitetsregistret, Palliativa registret har visat att smärtskattning i livets slut i stor 
utsträckning sker. Vi använder Smärtskattningsinstrumenten VAS eller Abbey Pain Scale. 

Dokumentation sker enligt journallagarna. Granskning av patientjournalerna utifrån 

standardiserade mallar har genomförts. Granskningen har påvisat att journalföringen har 
förbättrats dock kommer vi fortsätta att arbeta med HSL-dokumentationen då det ständigt behöver 
förbäras och utvecklas. 

Loggkontroller har genomförts på Hallens vård och omsorgsboende under 2018. Kontroll görs i 
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syfte att identifiera vilka användare som har varit inne och läst i kundens journaler. Ingen obehörig 
åtkomst har skett. Patientuppgifter skyddas genom att dels begränsa den elektroniska åtkomsten 
till patientuppgifter genom behörighetsstyrning, dels genom loggar kontrollera om någon anställd 
obehörigen kommit åt patientuppgifter. Det finna rutiner vid störningar eller drift stopp för 
personalen på hallen i form av journalblad 

Extern hygienronden har skett en gång under året av hygien sjuksköterska för att beskriva den 
vårdhygieniska kvaliteten på enheten och att identifiera faktorer som ökar risken för vårdrelaterade 
infektioner hos boende och personal. Hygienrond som egenkontroll utförs under februari. 
Hygienkontroll genom punktprevalensmätningar - PPM-BHK (basala hygien- och klädregler) har 
gjorts. Åtgärdsplan har tagits fram och kommer att följas upp under året. 

Verksamheten använder verktyget Mobipen Care för att kvalitetssäkra individuell nattillsyn och 
nattmål för att kvalitetssäkra omsorgen och utföra ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Antal 
beställda tillsynsbesök och ordinerade nattmål per månad jämförts med antal utförda tillsynsbesök 
och ordinerade nattmål per månad. Analysen och uppföljningen rapporterats till 
omvårdnadsförvaltningen. Detta har ej fungerat tillfredsställande och ett nytt verktyg Phhoniro 
kommer att införas runt årsskiftet för att arbeta säkrare 

Sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist och omvårdnadspersonal är alla 
involverade i det förebyggande arbetet att förebygga och förhindra fallolyckor. Fallolyckor har följts 
upp av våra paramedicinare och de har även gjort analys av orsaken till fallen. Generella och 
individuella preventiva åtgärder har tagits fram. Hallens fysioterapeut har under året arbetat med 
fallprevention genom individuella träningsprogram och uppföljningar samt gemensamma 
gruppaktiviteter i syfte att förbättra balans och stärka muskulaturen. Under året har fallrond utförts 
en gång per vecka på verksamheten. Tillsammans med läkare har man gått igenom de patienter 
som har stor risk för att fall, samt de som har fallit. Diskussion kring riskfaktorer såsom medicin och 
infektioner. 

Under året har det fortsätta implementeringen av Nationell vård plan (NVP) pågått. Vi arbetar nu 
efter de riktlinjer som bestämdes om under 2016. Detta är en kvalitetssäkring av vården av 
patienter med begränsad tid kvar i livet, patienter i livets slutskede och omhändertagandet efter 
dödsfallet 

Fortsatta delegeringsutbildningar för nyanställda har pågått under året. En webbaserad 
delegeringsutbildning får personalen genomgå inför medicin delegering. Förflyttningskurs för 
sommarvikarier hölls under försommaren. Påfyllning och ny förflyttningsutbildning för all 
ordinariepersonal är inplanerad till januari 2019 vilket gör att vi bibehåller personalens 
rehabiliterande förhållningssätt. 

Verksamheten har fått sina rutiner för läkemedelshantering granskade av farmaceut. Extern 
granskning av läkemedelshanteringen har gjorts av Apoteket under 2018. Inga brister upptäcktes, 
men vissa förbättringsförslag noterades. 

Systematisk läkemedelsgenomgång har genomförts för samtliga vårdtagare med 
läkemedelsbehandling. 

Uppföljning sker av alla läkemedelsavvikelser. Ett arbete pågår för att minska missade signeringar. 

Kartläggning av nattfasta utfördes två gånger under året. 

Dietist finns i verksamheten fem dagar i veckan. Detta har medfört en bättre patientsäkerhet då 
hon kan ansvara både för individuella bedömningar, behandlingar och uppföljningar på ett helt 
annat sätt. Dietist har även under året haft utbildning med all personal relaterat till nutrition och 
kost till äldre. Dietisten utför regelbundna måltidsobservationer. Handledning av kostombuden och 
övrig personal sker kontinuerligt. 

5 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Riskanalys utförs på verksamheten varje år och ingen risk har påträffats med ett högt riskvärde. 
Däremot har analys utförts på ett par punkter där mindre risk föreligger och insatta åtgärder finns 
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beskrivna i vår verksamhetsplan.. Vid behov och förändring i verksamheten utförs riskanalys. 

Nätverksträffar har genomförts under året tillsammmans med övriga vårdgivare och Solna kommun 
samt primärvården. 

Genomgång av avvikelser sker på kvalitetsmöten och APT. 

  

6 Rutiner för händelseanalyser 

SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 
Alla negativa händelser eller tillbud i verksamheten som kan resultera i en Lex Maria anmälan 
Varje medarbetare har skyldighet att rapportera till verksamhetschef (VC) alla händelser som kan 
resultera i en Lex Maria anmälan. 
 
Personal kontaktar verksamhetschef när en patient i samband med vård, behandling eller 
undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

Verksamhetschef tillser att en intern analys genomförs av händelsen där följande ska redovisas 
och dokumenteras: 

1. händelsen 
2. omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder 
3. identifierade orsaker till händelsen 
4. riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser skall inträffa igen och 

tänkbara konsekvenser, 
5. händelser av liknade art som tidigare har inträffat i verksamheten, och riskförebyggande 

åtgärder som har vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen. 
6. lämnar den dokumenterade händelseanalysen till kvalitetsutvecklare för en första 

granskning samt informerar lex Maria ansvarig 
7. lämnar händelseanalys till lex Maria ansvarig. 

Lex Maria ansvarig  

1. Skriver anmälan inom två månader från det att avvikelsen har inträffat på blankett, anmälan 
enligtlLex Maria  

2. Underrättar patienten eller närstående om händelsen och att anmälan till IVO ska göras 
3. Antecknar i journalen att klienten eller närstående är underrättad och sammanfattar vad 

anmälan gäller 
4. Skickar lex Maria anmälan till IVO, senast två månader efter det att avvikelsen har inträffat 

7 Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Personal har informerats om GDPR och själva fått arbeta med vad det innebär. 

Vi arbetar för att inte ha med personuppgifter som inte är absolut nödvändiga. 

Detta gör vi t.ex. genom att koda boendes namn då de nämns i mötesprotokoll. 

Minimera utskrifter med personuppgifter. 

Gallring av information sker löpande av samtliga medarbetare, på varje ställe finns också en 
person utsedd med särskilt ansvar att gallra i dokument. 

Alla skall gallra kontinuerlig, kontaktman har huvudansvar för detta. Det gäller även dokumenten 
som finns i respektive boendes journalpärm. 

Vid kvalitetsombudsmöten samt vid personalmöte på respektive ställe finns stående punkt 
angående GDPR, för att säkerställa efterlevnad. 

Verksamhetschef ser över och gallrar i personalakterna två ggr/år. Tidsplanering kan ses i 
årshjulet. 
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Riskanalys har utförts och en egenkontroll angående hur vi hanterar personuppgifter 

8 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Samverkan internt  

Lokal ledningsgruppen ses veckovis där patientsäkerheten lyfts. HSL-möten var 4;e vecka för att 
förbättre den interna samverkan i HSL gruppen och öka patientsäkerheten. Kvalitetsgruppen 
sammankallas månadsvis dock har det hållits fyra kvalitetsmöten under våren/sommaren och tre 
under höstet/vintern. Veckovisa teammöten på avdelningar där HSL personalen och 
omvårdnadspersonalen samverkar kring patienterna. Veckovisa fallronder med HSL personalen 
och läkare för att öka patientsäkerheten. Dietistledda kostmöten för att förbättra nutritionen för 
patienterna. 

Samverkan externt  

Verksamheten har aktivt deltagit i samtliga med något undantag samverkansformer under året. 
Verksamheten har en rad samverkanspartners som även de beskrivs i en rutin för extern 
samverkan. . 

Verksamheten har ett långt samarbete med ett antal omvårdnadsskolor och universitetet där vi tar 
emot elever och studenter ifrån. Verksamhetschef deltar i av kommunen anordnade 
samverkansmöten. Verksamhetschef och/eller sjuksköterska deltar i möten med 
läkarorganisationen, Legevisitten. 

Regelbundna uppföljningar tillsammans med boende och kontaktperson har skett med 
biståndssamordnare i Solna stad 

Verksamheten har samarbete med Oral Care och Flexident tandläkare och tandhygienister som 
utför munhälsobedömningen och behandlingar. 

Verksamheten samverkar med fotvården 

9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål 

och synpunkter 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

All omvårdnadsperonal får vid introduktion information kring skyldigheten att anmäla Lex Sara och 
vad Lex Maria innebär. Som ny rutin finns att varje år skall detta uppdateras och alla medarbetare 
skall skriva under att de delgetts och förstått innebörden. Aktiviteten skall planeras in i vårt årshjul. 
Dialog kring händelser, avvikelser och klagomål/synpunkter finns som punkt på APT under 
kvalitet/utveckling. 

När en händelse har inträffat som medfört eller skulle kunnat medföra skada eller sjukdom hos 
patienten, eller klagomål, uppmuntras all personal att skriva en rapport. Rappert sker på 
pappersdokument för att senare läggas in i avvikelsesystemet. Alla avvikelser redovisas i 
datoriserat avvikelsesystem. 

Hälso- och sjukvårdsavvikelser samt fallavvikelser rapporteras till MAS i Solna stad månadsvis och 
Aleris. Avvikelser, synpunkter och klagomål analyseras i kvalitetsråd/möten och diskuteras även på 
ledningsgruppsmöten. 

Statistik redovisas och återkopplas till personalen i verksamheten i samband med 
arbetsplatsträffar, HSL-möte och/eller kvalitetsmöten. Ett antal personal har tillgång till 
avvikelsesystemet där statistik redovisas för att kunna återkoppla och visa samt stödja vid 
rapportering.. 

Vid allvarligare händelser kontaktas också MAS. Avvikelsehantering och rapportering sker i 
enlighet med dokumentet Rutiner för avvikelserapportering på Hallens vård och omsorgsboende. 

Tre händelser har utretts under 2018 och en händelse har bedömts som allvarlig och skickats till 
IVO som bedömt att vidtagna åtgärder i verksamheten varit tillräckliga för att förhindra liknande 
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händelser framöver. 

10 Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Klagomål och synpunkter dokumenteras av den som får de till sig och lämnas till ansvarig chef för 
utredning och uppföljning. Klagomålet/synpunkten tas sedan upp i ledningsgruppen och på 
kvalitetsmötet för ytterligare diskussion kring åtgärder. Vidare lyfts även klagomålet/synpunkten på 
nästkommande APT-möte och eventuellt på HSL-mötet. På så vis säkertsäller vi att samltiga 
medarbetare får ta del av verksamhetens klagomål/synpunkter samt åtgärderna för dessa. 
Klagomål/synpunkter återkopplas till berörda 

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster 
eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet 

Ett tydligt mönster som ses på klagomålen som även kommit in under detta år, det är klagomål på 
maten. Maten är något centralt i människans liv och något som alla människor har olika uppfattning 
om hur den ska smaka. Ett fortsatt arbete har pågått under året kring maten och måltiden. De allra 
flesta av klagomålen kommer från ett fåtal boenden. 

Klagomål på bemötanden har inkommit under året, dessa har följts upp och samtal med de 
berörda parterna. 

Tre utredningar om Lex Sara har påbörjats under året, en har gällt tillit och en stöld samt ett fall. 
Alla har utretts.  Det första utredningen som handlade om tillit och kommunikation har bedömts av 
SAS att det inte skulle anmälas till IVO och att verksamheten utrett och vidtagit åtgärder. Den 
andra gällande stöld har bedömts av SAS att den inte skall anmälas till IVO och att verksamheten 
utrett och vidtagit åtgärder. Den tredje gällande ett fall bedömdes som allvarligt missförhållande av 
SAS och gick därmed vidare till IVO som sedan bedömde att tillräckliga åtgärder vidtagits för att 
undvika liknande händelser i framtiden och avskrev därmed ärendet utan vidare åtgärder. 

11 Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vi arbetar med boende- och närståenderåd på varje verksamhet. För att förebygga och identifiera 
eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med 
patient och närstående. Tre gånger per år skall det annordnas bo- och närståendemöten. Dock har 
detta ej skett under hösten/vintern då ny verksamhetschef tillträdde i oktober. 

Under våren har lokala boråd ägt rum. Chef och kvalitetscoach träffar boende för att diskutera 
aktuella frågor och förbättringsområden. De lokala boråden har gett såväl boende som oss goda 
insikter om nya utvecklingsområden. 

Nästående brev till närstående som anmäler intresser av elektroniskt brev där det informeras om 
vad som händer i verksamheten samt hur de kommer in med synpunkter 

12 Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Verksamheten utför egenkontroller under året inom ramen för SOL och HSL. Inom Aleris 
kvalitetsledningssystem finns mallar och tidsplaner för respektive egenkontroll. Resultatet av 
kontrollerna följd upp med personalen på arbetsplatsträffar och ombudsmöten. Följande 
egenkontroller har utförts: 

Personakt och Social Dokumentation Egenkontroller gällande personakt och social dokumentation 
utförs en gång årligen. Egenkontroller görs genom att chef eller av chef särskilt utsedd person går 
igenom samtliga akter och dokumentation på Hallens vård och omsorgsboende. Vi följer Aleris 
interna egenkontroll. Vi har vid behov lagt till vissa frågor som vi ser att Hallen särskilt behöver följa 
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upp. Under 2018 kan vi se en förbättring på 11 punkter där kan nämnas delaktighet i upprättande 
av genomförandeplan och samtycke till utlämnande av information. Vi har däremot tappat på 2 
punkter där tråkigt nog är det riskbedömning gällande den enskilde dock inte tappat lika mycket 
som vi ökade 2017 och uppdatering av genomförandeplan. På två punkter har vi samma resultat 
som föregående år. Det innebär att vi tar med oss detta som ett utvecklingsområde 2019. 

Måltidsobservationer Vi har under året gjort flertalet måltidsobservationer utifrån Aleris interna 
egenkontrollsprotokoll. Utförare av måltidsobservationen har varit verksamhetens dietist. 
Resultatet har gåtts igenom med kostombud och kvalitetsombud samt att vi där diskuterat och 
beslutat om åtgärder. 

Basal hygienrutin Egenkontroll basal hygienrutin har genomförts under 2018, resultatet var gott. 
Dock var ett svar ej godkänt som angående att använda handsprit innan handskar sätts på. Vilket 
vi tar med oss och arbetar med under 2019. 

HSL-dokumentation Egenkonroll HSL-dokumentation har genomförts 2018, resultatet visade 
godkänt på alla frågeställningar. 

Nattfasta Egenkontroll nattfasta har genomförts två gånger under 2018, resultatet visar en positiv 
trend med minskning av nattfastan och en minskning av andelen som överstiger 14 timmars 
nattfasta 

Öppna Jämförelser I samband med att resultatet från Öppna jämförelser presenteras gör 
verksamheten en analys av resultatet genom diskussion med medarbetarna på personalmöten. 
Utifrån dessa uppföljningar tas handlingsplaner fram. 

Övrigt Fysisk- och psykosocial skyddsrond genomförts en gång under året. Loggkontroll av 
journalsystemet safedoc utförs förhindra att användarna obehörigen kommer åt uppgifter om de 
enskilda. Inga avvikelser har noterats. 

12.1 Mål, mått och aktiviteter 

Erbjudande 

Beskrivning 

Attraktivt tjänsteerbjudande med hög kvalitet som kontinuerligt utvecklas och gör oss till 
förstahandsvalet för våra kunder. 

Mål Mått Utfall Mål Aktiviteter Status 

Erbjuda nya 
tjänster/koncept 

Antal nya 
tjänster/koncept 

    

Antal "virtuella" 
externa möten 

1 st    

Analys/kommentar 

Ej aktuellt då det inte funnits intresse. 

 

Tydliga och 
väldefinierade 
kunderbjudande. 

Andel 
verksamheter 
som har 
produktblad och 
hemsida som 
klart och tydligt 
definierar vad vi 
är bra på sk. 
Uniqe selling 
point (USP:ar) 
och som förstås 
av kund. 

100 % 100 %   

Analys/kommentar 

Fyllde in frågeformulär på RLM 
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Kund 

Beskrivning 

Förstå behoven för alla våra kundgrupper och få människor att aktivt välja oss när de behöver. 

Mål Mått Utfall Mål Aktiviteter Status 

Nöjda kunder Andel som är 
nöjda i frågan 
”Hur nöjd eller 
missnöjd är du 
sammantaget 
med ditt 
boende/den 
hemtjänst du 
har” i 
Socialstyrelsens 
Öppna 
jämförelser 

88 % 86 % minst   

Analys/kommentar 

Vi uppnår vårt mål men kommer att sträva mot en 
100 % nöjdhet 

 

Andel nöjda 
uppdragsgivare 

    

Analys/kommentar 

Ej aktuellt 

 

Andel enskilda 
som upplever att 
personalen 
brukar bemöta 
dem på ett bra 
sätt 

92 % 100 %   

Analys/kommentar 

Vi har inte uppnått vårt mål men arbetar vidare 
genom handledning och för dialog på våra 
arbetplatsträffar. Vi arbetar hela tiden med att ha 
kunden i fokus 

 

Antal 
genomförda 
anhörigmöten 
gällande Öppna 
jämförelser 

0 st 1 st   

Analys/kommentar 

Närståendemöte har ej hållits med detta ändamål 
då vi haft ett möte under hösten 2018 och Aleris 
kommer inte att fortsätta som vårdgivare. Dock har 
en analys utförts och vi arbetar gemansamt med att 
se över vad vi kan förbättra. 

 

Utomhusvistelse Ja  Projektgrupp som arbetar 
med att öka möjligheten att 
kunna delta i 
utomhusaktiviteter 

 Avslutad 

Analys/kommentar 

Alla skall erbjudas utevistelse oavsett promenad 
eller möjlighet att vara på balkongen. Vi har nått en 
bit men målet är inte uppfyllt och fortsatt arbete med 
detta skall ske under 2019 

Analys/kommentar 

Projektgruppen avslutades innan sommaren 
dock har man fortsatt planerat för olika 
aktiviteter som har pågått under hela hösten 

Utflykter  Avslutad 

Analys/kommentar 

Projektgrupp avslutad i augusti 
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Mål Mått Utfall Mål Aktiviteter Status 

Ensamhet  50 % Utflykter  Avslutad 

Analys/kommentar 

En arbetsgrupp är sammansatt för att jobba med 
frågan. Gruppen består av Paramedicinare, 
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal dock har 
denna träffats mycket sporadiskt och inte i 
projektform som planerades under våren 

Även BPSD arbetet är i full gång och det tror vi 
kommer att minska den upplevda ensamheten. 

Analys/kommentar 

Projektgrupp avslutad i augusti 

Kontaktmannaskapsutbildning  Avslutad 

Analys/kommentar 

Utbildning avslutad med anledning av att Aleris 
ej kommer att fortsätta deriva Hallen dock hålls 
enskilda utbildningar vid nyanställning 

BPSD  Avslutad 

Analys/kommentar 

BPSD arbete fortsätter enligt plan från i våras 

Fredagsunderhållning  Avslutad 

Analys/kommentar 

Fredagunderhållning på Hallen har satts igång 
igen i mitten av augusti efter kortare 
sommaruppehåll. 2 st fredagsmusik allsång 
med HallZband har genomförts under augusti. 

I september har vi haft Musikbaren med Aretha 
Franklin. Dessutom har vi haft pianokonserter 
på enheterna. 

I oktober har vi haft jazzkväll för boende och 
närområdet. Fredagsunderhållningen med 
Hallzband pågår som stående inslag 

I november har inbjudna deltagit med sång och 
musik tillsammans med Hallzband 

I december har vi haft utställning i vår 
"reception# med musik nostalgi. 

På fredagar har Hallzband hållit konserter till 
allas glädje 

  

Mat och måltider Ja  Måltidsaktiviteter  Avslutad 

Analys/kommentar 

Samarbete pågår med möten mellan 
måltidsansvarig och levarantör av måltider 

Analys/kommentar 

Under augusti har vi påbörjat Hallens 
hemlagade lunch igen, alla enheter kommer att 
få laga hemlagad mat tillsammans med de 
boende varje tisdag. Vi har firat Köttbulledagen 
med köttbullelunch till samtliga enheter, samt 
haft festliga kräftskivor för samtliga enheter på 
Hallen. 

Hallens hemlagade lunch har pågått varje 
tisdag på samtliga enheter på Hallen, under 
augusti-november. Vid detta tillfälle bjuds 
boende att delta i köksarbetet, eller bara umgås 
i köket medan personal tillagar lunchen samt 
något gott till fikat. En mycket uppskattat 
aktivitet av flera boende. 

Under september anordnades två 
surströmmingsskivor för de boende som ville 
delta samt gäster från dagverksamheterna. 
Bakning flera dagar i veckan. Under oktober 
firades Kanelbullens dag på samtliga enheter 
med hembakta bullar. I november bjöds alla 
boende till smörgåstårtefest som Hallen och 
förtroenderådet bjöd in till, samverkan med 
Fazer. 

I december har det varit julbakning på 
enheterna varje tisdag, firande av Lucia, samt 
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Mål Mått Utfall Mål Aktiviteter Status 

adventsfika och glögg- och julbakningstillfällen 
flera gånger i veckan på våra enheter. 

Dietist har träffat kock, restaurangchef och 
kundansvarig från Fazer regelbundet minst 1-2 
gånger per månad och tagit upp synpunkter från 
boende samt övrigt gällande maten från 
restaurangen. 

  

Kostombudsträffar  Avslutad 

Analys/kommentar 

Kostombudsträffar har genomförts i augusti och 
oktober med kostombuden och dietist. 

 Fredagsunderhållning  Avslutad 

 Analys/kommentar 

Fredagunderhållning på Hallen har satts igång 
igen i mitten av augusti efter kortare 
sommaruppehåll. 2 st fredagsmusik allsång 
med HallZband har genomförts under augusti. 

I september har vi haft Musikbaren med Aretha 
Franklin. Dessutom har vi haft pianokonserter 
på enheterna. 

I oktober har vi haft jazzkväll för boende och 
närområdet. Fredagsunderhållningen med 
Hallzband pågår som stående inslag 

I november har inbjudna deltagit med sång och 
musik tillsammans med Hallzband 

I december har vi haft utställning i vår 
"reception# med musik nostalgi. 

På fredagar har Hallzband hållit konserter till 
allas glädje 

  

    BPSD  Avslutad 

  Analys/kommentar 

BPSD arbete fortsätter enligt plan från i våras 

    Fredagsunderhållning  Avslutad 

  Analys/kommentar 

Fredagunderhållning på Hallen har satts igång 
igen i mitten av augusti efter kortare 
sommaruppehåll. 2 st fredagsmusik allsång 
med HallZband har genomförts under augusti. 

I september har vi haft Musikbaren med Aretha 
Franklin. Dessutom har vi haft pianokonserter 
på enheterna. 

I oktober har vi haft jazzkväll för boende och 
närområdet. Fredagsunderhållningen med 
Hallzband pågår som stående inslag 

I november har inbjudna deltagit med sång och 
musik tillsammans med Hallzband 

I december har vi haft utställning i vår 
"reception# med musik nostalgi. 

På fredagar har Hallzband hållit konserter till 
allas glädje 
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Medarbetare 

Beskrivning 

Förstahandsvalet för medarbetare inom vård och omsorg. 

Mål Mått Utfall Mål Aktiviteter Status 

Engagerade, 
stolta, delaktiga 
medarbetare 
som utgår från 
en gemensam 
värdegrund och 
med ett tydligt 
kundfokus. 

Arbetsmiljö 4,1 4   

Analys/kommentar 

Medarbetarna trivs och känner arbetsglädje. Målet 
är att bibehålla och fortsätta skapa en god 
arbetsmiljö 

 

Engagemang 4,5 4,4   

Analys/kommentar 

Motivera och stimulera det fantastiskt fina 
engagemang som medarbetrna känner 

 

Kundfokus 4,5 4,3   

Analys/kommentar 

Vi fortsätter med att arbeta kundfokuserat och 
OPEN följer oss i vårt dagliga arbete. Dock finns 
fortfarande arbete att göra så att vi alla har fullt 
kundfokus och en ännu högre nöjdhet hos våra 
kunder 

 

   Kostombudsträffar  Avslutad 

 Analys/kommentar 

Kostombudsträffar har genomförts i augusti och 
oktober med kostombuden och dietist. 

   Kontaktmannaskapsutbildning  Avslutad 

 Analys/kommentar 

Utbildning avslutad med anledning av att Aleris 
ej kommer att fortsätta deriva Hallen dock hålls 
enskilda utbildningar vid nyanställning 

   MTP utbildning  Pågående 
enligt plan 

 Analys/kommentar 

Förflyttnings- och MTP utbildning planeras 
under jabnuari/februari 2019 

Friska 
medarbetare 

Sjukfrånvaro     

Analys/kommentar 

Vi arbetar med att alla skall använda 
friskvårdspeng. Vi har massagefåtölj för att ge 
möjlighet till avslappning som används flitigt 

 

12.2 Egenkontroller 

Egenkontroll Utfall 

Basala hygienrutiner  Förbättras 

Analys/kommentar 

Ett fråga sticker ut. "Används handsprit före användande av handskar" där enbart 22% svarat ja. Vid genomgång av 
egenkontroll har denna fråga tagits upp och dialog har förts. Hygienombud har i uppdrag att informera och följa upp att 
det efterlevs. 

HSL-dokumentation  Godkänd 
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Egenkontroll Utfall 

Analys/kommentar 

De fem sista frågorna finns med i apoteksgranskningen och är därför ej relevanta. 

Personakt/Social dokumentation  Ej Godkänd 

Analys/kommentar 

Riskbedömning skall upprättas vid inflytt och vid förändring i hälsotillstånd. Uppföljning sker vid HSL möte varje 
månad. Ansvariga är PAS och paramedicinare 

Uppdatering av genomförandeplaner skall göras var 6;e månad och vid behov. Uppföljning sker av kvalitetscoach. 
Ansvarig är kontaktman 

  

Måltidsobservation  Ej Godkänd 

Analys/kommentar 

Förbättringsåtgärder framtagna och insatta inom områden som delaktighet och information vad som serveras där det 
har brustit. Insatta åtgärder är måltidsutbildning för medarbetra, nya hjälpmedel som whiteboard. Dietist är med i 
verksamheten och gör uppföljningar. 

Loggkontroll  Genomförd utan anmärkning 

Egenkontroll GDPR  Godkänd 

Analys/kommentar 

. 

Nattfasta  Godkänd 

Analys/kommentar 

62 personer totalt på Hallen, varav 44 personer ingick i hela mätningen dvs. tackade inte nej til måltid. Av de 44 
personerna hade 84% en nattfasta mindre än 11 timmar. 18 personer har av olika anledningar tackat nej till nattmål, 
varav 50% av dessa hade en nattfasta mellan 12-13 timmar. Alla personerna som har tackat nej till nattmål, har blivit 
erbjudna nattmål vid kl. 23.00, 01.00 samt 05.00. Detta visar att personalen på Hallen hela tiden har tittat till och 
erbjudit de boende något att äta och dricka. 2 av 18 personer har sovit, och därför kommit upp i en längre nattfasta. 1 
av 18 var ute och åt med sin son och ingick därför inte i mätningen. 

Fysisk och social skyddsrond  Godkänd 

Analys/kommentar 

Fysisk och psykisk arbetsmiljö är mycket god. Samarbete och ansvarstagande genomsyrar verksamheten 

12.3 Tillsyner 

Tillsynsorganisation 
Genomför
da under 

året 

Avvikelser 
under året 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket    

IVO    

Miljö- och hälsa    

Kvalitetsgranskning 
läkemedel 

1 st  2018-12-26 

 

Inga avvikelser dock förslag på förbättringsåtgärder 

Externa revisioner    

Avtalsuppföljning 2 st 2 st 2019-01-04 

 

Uppföljning pågår. Avvikelser finns dock är rapport ej 
färdigställd, handlingsplan upprättas efter detta. 

Räddningstjänsten 1 st 1 st 2019-01-04 

 

Fyra avvikelser där verksamheten har ansvar är åtgärdade 
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Tillsynsorganisation 
Genomför
da under 

året 

Avvikelser 
under året 

Sammanfattning 

Tillsyn från kommun    

Skyddsrond (ej 
egenkontroll) 

  
 

12.4 Riskanalys 

12.5 Avvikelser 

Arbetsmiljö/miljö 

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Hälsa Hot/våld 1 

Summa  1 

Fastighet/egendom 

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Fastighet/egendom Brand 1 

Larm 2 

Lokaler 1 

Summa  4 

Patient/individrelaterad  

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Insatser Ej utförd insats 7 

Fel utförd insats 2 

Bemötande 3 

Livsmedel, kost och måltid Kost och måltid 8 

Leverans 1 

Temperaturkontroll 1 

Läkemedel Förväxling av dos 1 

Förväxling av person 1 

Ej signerad 6 

Utebliven 27 

Felaktig hantering 4 

Fall Collumfraktur 5 

Annan fraktur 3 

Blåmärke/småsår 23 

Ingen skada 116 

Annan skada 11 

Hot om våld/våld Hot om våld/våld 2 

Händelser i verksamheten Händelser i verksamheten 4 
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Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Stöld individ Stöld individ 1 

Summa  226 

Ej signerade läkemedel är ett mycket större antal dock har man rapporterat på två olika sätt. 
uteblivna signeringar har ej kommit in i Aleris avvikelsesystem men dessa är dokumenterade och 
skickade till MAS i Solna stad. Ett arbete har påbörjats under hösten för att minska antalet vilket 
har givit ett gott resultat. Medarbetarna har fått information att alla avvikelser skall skrivas in i 
Centuri 

IT/Teknik/Utrustning 

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Utrustning/apparatur Medicintekniska produkter 1 

Telefoni Telefoni 1 

Summa  2 

Kommunikation/information/samverkan 

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Samverkan Samverkan 2 

Journal/akter Ofullständig 3 

Överrapportering Intern 2 

Information Information 3 

Kommunikation Kommunikation 12 

Summa  22 

Klagomål/synpunkter 

Underrubrik Avvikelse Ackumulerat utfall 

Synpunkter/klagomål Patient/Enskilda 4 

Närstående 5 

Summa  9 

12.6 Missförhållande och vårdskador – ”lexor” 

Klassnin
g 

Händelse Enhet Typ av missförhållande Beslut IVO Åtgärd 

4 Fall Hallens Vård- 
och 
Omsorgsboen
de Solna 

Ett allvarligt 
missförhållande 

  Utrednin
g utförd, 
uppföljd 
och 
återkop
plad 

 

Anmäld och utredd av verksamhets chef. Bedömning utförd av SAS. IVO bedömt att insatta 
åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden varit tillräckliga och avslutar därmed 
ärendet. 


