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Sammanfattning 
Kvalitetsledningssystemet är grunden i kvalitetsarbetet och gör att verk-

samheten systematiskt och fortlöpande kan utveckla och säkra kvali-

teten. Ledningssystemet heter Qualimax och hjälper till att systemati-

sera allt stöd och alla rutiner för Vardagas kvalitets- miljö och arbets-

miljöarbete. Kvalitetsarbetet administreras i ledningssystemets IT-

verktyg, Q-maxit. Från detta system sker veckovis återkoppling i form 

av statistik för arbetet med avvikelser och förbättringsområden. 

 

Kvalitetstillsyn utförs regelbundet av Vardagas kvalitetsutvecklare. 

Kvalitetstillsynen är en kontroll av efterlevnaden av riktlinjer, rutiner 

och en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån identifierade risker och 

händelser. Kvalitetstillsyn är ännu ej genomförd på enheten. 

 

Egenkontroller utförs två gånger om året, i maj och i november. Strax 

över 200 frågor ställs gällande kvaliteten i hela verksamheten ska bes-

varas av personal och verksamhetschef. Besvaras någon av frågorna 

med ”Ej uppfyllt” eller ”Delvis uppfyllt” lägger sig denna fråga auto-

matiskt som ett förbättringsområde i den förbättringslogg som också 

tillhör kvalitetsledningssystemet. Egenkontrollen utförs varannan gång 

som kollegial granskning, dvs en verksamhetschef från en annan verk-

samhet inom Vardaga är den som kontrollerar. Denna verksamhetschef 

gör också stickprovskontroller i verksamheten.  

 

Pålsjö Park har olika forum där vi diskuterar samtliga avvikelser, dels i 

Ledningsgruppen där sjuksköterska, gruppchef och verksamhetschef 

ingår men även på de månatliga kvalitetsråden där representanter från 

hela personalstyrkan ingår. Utifrån avvikelserna diskuteras olika åtgär-

der och förslag på förändringar. Om det exempelvis är en sorts avvi-

kelse som upprepade tillfällen återkommer tas beslut om att skapa ett 

Förbättringsområde med tillhörande handlingsplan. Ansvarig för För-

bättringsområdet utses och därefter sätts ett förmodat slutdatum på för-

bättringsåtgärden samt ett uppföljningsdatum för att fortskridande se så 

att arbetet med förändringen går framåt. När arbetet med ett Förbätt-

ringsområde leder fram till gott resultat uppdateras den lokala rutinen 

kring området i fråga. Rutinen och Förbättringsområdet kopplas direkt 

via ledningssystemet till protokoll till valda möten och tas därefter upp 

med personal på APT, Teammöten, sätts in i den lokala rutinpärmen 

samt mailas ut till samtlig personal för genomläsning. 

 

Totalt sett har det skett 432 avvikelser under 2020 med stor spridning 

på avvikelsens art och område. 85% av dessa har varit av allvarlighets-

grad 1 och resterande 15% har varit avvikelsegrad 2. Avvikelser upp-

muntras av verksamhetschefen att det skrivs. Alla 432 avvikelser har 

gåtts igenom och bedömts och flertalet Förbättringsområden har till-

kommit tack vare dessa.  

 

Resultatet av Förbättringsområden, Egenkontroll och Kvalitetsrådets 
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arbete samt överenskommelser från APT dokumenteras i förbättrings-

loggen. På detta sätt kopplas uppföljning och förbättringsarbete ihop. 

 

Varje månad följer regionchefen upp verksamhetens kvalitetsmål och 

ekonomiska mål med verksamhetschefen. 

 

Vardaga har styrande dokument för informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården. Genom att följa styrdokument för 

egenkontroll och loggkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation 

säkrar verksamheten informationen.   
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STRUKTUR  
 

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

Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje 

verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder 

och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. 

 

En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt 

kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Vardaga har satt upp mål och 

strategier som ett led i arbetet: 

 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring 

händelser, vårdskada 

 Arbeta för att alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation 

 Säkerställ att alla boende har en risk- och preventionsbedömning när de 

flyttar in, över tid och minst var 6:e månad. 

 Alla patienter där man finner en risk ska ha en hälsoplan upprättad med 

mål och åtgärder och den ska kontinuerligt följas upp och revideras 

 Alla patienter som samtycker, ska registreras i kvalitetsregister som 

Senior Alert 

 Säkerställ att alla boende får en bra sista tid i livet och att alla som 

avlider på boendet, registreras i Palliativregistret.   

 Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den boende 

genom tydlig mötesstruktur och bra teamarbete mellan alla yrkeskate-

gorier. Vardagas teammöten. 

 Säkerställ att de patienter som är i behov av inkontinensskydd har ett 

korrekt individuellt utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska 

med förskrivning 

 Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av 

alla medarbetare och frigöra den samlade kompetensen hos befintlig 

person 

 Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess 

 Följa basal hygien i vård och omsorg 
 

 

Mål och strategier för 2020 

 Att arbeta med preventionsbedömningar och riskbedömningar utifrån 

Vardaga´s styrdokument 

 Att utveckla och förädla samtliga Lokala rutiner utifrån Vardaga´s 

styrdokument 

 Förbättra och utveckla arbetet gällande kvalitetsregister såsom Senior 

Alert, BPSD och Palliativa registret och Medview genom utbildnings 

och utvecklingsinsatser  

 Registrera riskbedömningar i Senior Alert samt i omvårdnadsjournalen, 

utveckla arbetet med dessa och involvera undersköterskorna i större ut-

sträckning genom utveckling av teamarbetet.  
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 All personal ska genomgå utbildning i basala hygienrutiner, via web, 

och självskattning av följsamheten vad gäller vårdhygien ska göras 

återkommande. 

 Det ska finnas en korrekt omvårdnadsdokumentation och journaler 

utifrån ICF 

 Åtgärder för att minska läkemedelsavvikelser genom nära samarbete 

med läkarorganisationen 

 Information kring rapportering av händelser, Lex Sarah, vårdskada, 

avvikelser osv 

 Fortsatt stort fokus och struktur på arbetet med inkontinenshjälpmedel 

 Kontinuitet i arbetet kring avvikelser och klagomål/synpunkter genom 

olika mötesforum med fokus på dessa frågor 
 

 

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

Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet 

VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kom-

municera kvalitetspolicy och mål. 

 

Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitets-

arbete månadsvis. 

 

Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner 

samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verk-

samhetschefens kompetens.  

 

Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt 

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksam-

heten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. 

Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten upp-

fyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen an-

svarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. 

 

Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legi-

timerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedöm-

ningar för respektive patient. De ansvarar också för att insatser av 

hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas.  

 

Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning 

av vårdskada.  

 

På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har upp-

draget att upprätta och utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, 

inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 

3§, 5§, 6§,7§,  i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdo-

kument utifrån nya författningar kring utredning och anmälan av vård-

skada. HSLF-FS 2017:40 och 41 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

För att undvika vårdskador arbetar verksamheten aktivt med riskana-

lyser och handlingsplaner. Avvikelser följs upp varje vecka för att se 

vilka som hade kunnat undvikas och för att eventuellt skapa ett Förbätt-

ringsområde som ska leda fram till bättrade rutiner som i sin tur ska 

leda fram till färre vårdskador. De olika Förbättringsområdena gås kon-

tinuerligt igenom i den lokala Ledningsgruppen samt på de månatliga 

Kvalitetsråden. 
 

Pålsjö Park har samverkansavtal med Capio Mariastaden, ett avtal som 

löpt på för god kontinuitet sedan december 2016. Innan Covid-19 be-

sökte Capio Mariastaden Pålsjö Parken gång per vecka för så kallad 

Rond där omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med läkaren 

går igenom de boende och gör även hembesök i de fall detta är påkallat. 

Vid införande av nationellt besöksförbud vid SÄBO styrde behovet ifall 

Capio Mariastaden kom på plats eller om ronden kunde genomföras via 

telefonkonferens. Alla som önskar kan lista sig hos verksamhetens lä-

karorganisation men självklart kan patienten lista sig hos vilken läkare 

de önskar.. Övrig tid för akuta hembesök kontaktas Falck ambulans, 

jourläkare som region Skåne har avtal med. Capio Mariastaden har an-

svaret för den medicinska vårdplaneringen och läkemedelsordinationer.  

 

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten 
På Pålsjö Park har omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med 

enhetens arbetsterapeut och fysioterapeut Teammöte varje vecka med 

omsorgspersonalen för avstämning och uppföljning efter läkarbesök 

samt genomgång av nyheter runt patienten. Genomförandeplaner upp-

dateras var sjätte månad samt vid bestående förändringar, riskanalyser 

kompletteras och skrivs och handlingsplaner upprättas. Samverkan med 

Capio Mariastaden sker återkommande genom att sjuksköterska från 

Pålsjö Parktillsammans med verksamhetschef deltar på samverkansmö-

ten med Capio Mariastaden. Detta sker två gånger per år. 

 

 

Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Samverkan med patient och närstående 

Verksamheten arbetar med boende- och närståenderåd. Närståenderådet 

leds av verksamhetschefen och rådet träffas minst två gånger per år. 

Dessutom sker kontinuerligt närståendeträffar. Vardaga har ett kund-

ombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter 

och närstående och är oberoende. 
 

Vid inflyttning på Pålsjö Parker bjuds alltid ett ankomstsamtal där närstå-

ende utifrån den boendes samtycke deltar. Då ges information kring verk-

samhetens förebyggande arbete för att minimera risker gällande vårdska-
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dor. Det kan exempelvis gälla möblering och ljus för att minimera fallska-

dor. Information kring varför vi gör riskbedömningar samt att verksamhet-

en själv kan ta del av den boendes vanor, vad gäller till exempel sömn och 

kost. Vid eventuell försämring av den boendes hälsotillstånd informeras 

närstående om åtgärder för att förhindra vårdskador. 

 

Månadsbrev skickas per mail till de anhöriga och skrivs ut för fysiskt över-

lämnande till de boende samt publiceras på verksamhetens hemsida. Här 

tas upp vad som händer i verksamheten och aktuell information. 
 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 

All personal på Pålsjö Park är informerade om och utbildade i 

skyldigheten att bidra till hög patientsäkerhet och att rapportera 

avvikelser och händelser. Alla ska registrera avvikelser direkt i 

avvikelsemodulen i Q-maxit. När något händer som innebär skada eller 

risk för skada rapporteras detta till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Sjuksköterskan bedömmer vilka åtgärder som ska genomföras för att 

förhindra skada eller lindra skada. Verksamhetschefen blir även 

informerad om att risk/skada har uppstått. Avvikelser bedöms i vårt 

avvikelsesystem från siffra 1-4. Är det en avvikelse som genererar 

allvarlighetsgrad 3-4, går automatiskt information till överordnad chef 

och kvalitetsutvecklare på Vardaga. Alla HSL- avvikelser utreds av 

legitimerad personal. Avvikelser diskuteras på lokala ledningsgruppen, 

teammöten och kvalitetsråd för att finna lösningar och för att minska 

risken att det ska hända igen. Verksamhetschefen leder kvalitetsrådet 

och är den som ansvarar för rutinen, hanteringen av avvikelsen samt är 

den som avslutar avvikelsen.  
 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Pålsjö Parks medarbetare har kunskap om Vardagas hantering av syn-

punkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt 

åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är 

ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Återkoppling om åtgärd ska alltid 

ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och 

legitimerad personal informeras snarast. Om klagomålet bedöms som 

allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, MAS/ kvalitets-

utvecklare och uppdragsgivaren informeras omedelbart.  

 

I verksamheten är det viktigt med synpunkter, klagomål och förbätt-

ringsförslag från alla intressenter som ett led i den ständiga kvalitetsut-

vecklingen. Klagomål och synpunkter registreras alltid i Q-maxit,  

Ambeas IT-stöd för ledningssystemet Qualimax. 
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Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Pålsjö Park genomförde den 30 juni 2020 årets första Egenkontroll och 

den andra för året genomfördes den 30 november. De frågor där svaret 

blev ”Ej uppfyllt” eller ”Delvis uppfyllt” skapas per automatik ett För-

bättringsområde för att verksamheten omgående ska komma till rätta 

med de områden som behöver förstärkas på olika sätt. Samtliga Förbätt-

ringsområden togs upp i den Lokala ledningsgruppen varpå ansvarig 

person fördelades på de olika professionerna i gruppen att leda arbetet 

och se till att förbättringen följs upp och genomförs. Veckovis uppfölj-

ning sker på samtliga områden till dess att målet är nått. Brandskydds-

arbetet fortsatte och plan lades upp för att nå målet att samtlig personal 

vartannat år ska ha genomgått den grundläggande brandutbildningen. 

Utbildningen bokades. Dokumentationsrutinerna genomgås grundligt 

med samtlig personal. Checklista för social dokumentation används, 

genomförandeplanerna uppdateras, granskas och gås igenom med 

jämna mellanrum och utbildning i journalsystemet olika delar hålls. 
 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och 

implementerat nya riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angå-

ende patientsäkerhet. Dessutom har systematisk uppföljning av avvikel-

ser genomförts och återkopplats till ansvariga för uppföljning av vid-

tagna åtgärder.  

 

Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete 

med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i 

ledningssystemet. 

 

Verksamheterna registrerar i kvalitetsregister där samtycke finns och i 

Palliativregistret. Samtliga verksamheter ska delta i PPM-studier. Risk-

bedömningar för trycksår, fall, nutrition, munhälsa och inkontinens görs 

i Senior Alert.  
 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

På Pålsjö Park träffas kvalitetsrådet regelbundet. Där går man igenom 

avvikelser och det diskuteras åtgärder och förbättringsförslag för att 

minska risken för nya avvikelser. Ett annat fokus handlar om att för-

bättra vården för de boende. Verksamhetschefen och sjuksköterskor 

stämmer av med varandra vilka avvikelser som inkommit för att snabbt 

kunna åtgärda orsaker till dessa. På teammöten när legitimerad personal 

träffar omvårdnadspersonal och verksamhetschef görs även riskbedöm-

ningar angående patientsäkerheten. Sjuksköterskan gör registreringar i 
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Senior Alert tillsammans med omvårdnadspersonal. Vid inflyttning 

görs en riskanalys av ny boende och denna uppdateras var 6:e månad 

samt vid förändrat status. 

 

Då det uppstår problem kring någon boende så träffas kontaktperson, 

gruppchef, sjuksköterska och verksamhetschef för att upprätta en speciell 

handlingsplan. Detta för att all personal ska känna sig trygg i hur ska 

hantera olika situationer. 
 

 

Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som 

beskriver de regler och rutiner kring information som gäller för alla 

medarbetare i Ambea/Vardaga . Ambea/Vardaga är ett företag med er-

farenhet av att hantera personuppgifter i olika typer av system.  

 

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens 

(GDPR) bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas vid regis-

terhållning och driftsleverantören, Iver, säkerställer att informationen är 

säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet med GDPR.  

Logganalyser genomförs av IT- avdelningen minst en gång per år uti-

från syfte att gallra. Intern revision leds av dataskyddsombudet och vid 

misstanke om intrång genomförs logganalyser/spårning. 

Ambea/Vardaga arbetar aktivt för att minimera risk för informationssä-

kerheten.  

 

Vardaga har styrande dokument för informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården. Genom att följa styrdokument för 

egenkontroll och loggkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation 

säkrar verksamheten informationen. Verksamhetschefen samt av verk-

samhetschefen utsedd personal gör kontinuerliga dokumentations-

granskningar enligt checklista, för att kontrollera att journaldokumentat-

ion skrivs som den ska.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Avvikelser 
Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Q-maxit. 

 

 

 

 

Område:  

 Mål:  

Ge en säker och högkva-

litativ hälso- och sjuk-

vård som uppfyller de 

krav och mål enligt HSL 

Strukturmått:  

Dessa förutsättningar 

behövs för att vi ska nå 

vår målsättning  

Processmått: 

Processer och aktivi-

teter vi utfört för att 

nå vår målsättning  

Resultatmått: 

Andel (%) av rap-

poerterade avvikel-

ser som medfört 

vårdskada som tex 

fraktur, smitta, sår. 

Måluppfyllelse: 

Resultat kopplat 

till målet 

Fall Att alla patienter ska ha 

en dokumenterad fallrisk-

bedömning. På nyinflyt-

tade boende ska bedöm-

ningen vara gjord inom 

tre dygn.  

 

Rutiner och styrdoku-

ment för fallprevention 

Avvikelsehantering 

Kompetens hos hälso- 

och sjukvårdspersonal  

Ett konstruktivt kvali-

tetsarbete för att före-

bygga fall och fallska-

dor 

På teammöten och 

reflektionsmöten ut-

förs riskbedömningar 

utifrån Senior Alert. 

Avvikelser gås konti-

nuerligt igenom på 

Kvalitetsråden 

Vid behov samarbete 

med PAL med de bo-

ende som står för den 

största andelen av an-

mälda fallen. 

 

 

Pålsjö Park har haft 

totalt 432 avvikelser 

under 2020 varav 1 

har resulterat i vård-

skada 

Fallrisk-

bedömning är 

genomförd på 

samtliga boende. 
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Basal 

hygien i 

vård 

och 

omsorg 

 

Att följa basal hygien i 

vård och omsorg enligt 

författningen, gällande 

meddelandeblad och styr-

dokument 

Rutiner och styrdoku-

ment för basal hygien i 

vård och omsorg 

 Kompetens hos all 

personal 

 Handledning och 

utbildning  

 Självskattning av 

följsamheten  

 Personal har gått we-
butbildningen i basala 
hygienrutiner. Själv-
skattning och gransk-
ning har gjorts av 
sjuksköterska. Stick-
provskontroller har 
gjorts i samband med 
egenkontroll.  

 
 

Inga avvikelser rela-
terade till basala 
hygienrutiner har 
lett till vårdskada 

Mål uppnått 

 

Rap-

porte-

rings-

skyl-

dighet 

Att alla medarbetare kän-

ner till och kan rapportera 

händelser enligt rutiner 

och styrdokument 

Rutiner och styrdoku-

ment för hantering av 

händelser.  

 

 

Informations- och 
utbildningsinsatser i 
form av Teammöten, 
APT samt webutbild-
ning 

Inga vårdskador Mål uppnått 

 
 

Läke-

medels- 

hante-

ring 

och 

delege-

rings-

proces-

sen 

 

Att medarbetare: 

 kan överlämna läke-

medel på ett säkert 

sätt 

 En säker läkemedels-

hantering 

Korrekt delegeringsför-

farande av leg personal 

 

Ett konstruktivt kvali-

tetsarbete kring läkeme-

delshanteringen 

Utbildningsinsatser via 
omsorgsansvarig sjuk-
sköterska och samtlig 
omvårdnadspersonal 
 
Fortsatt informera om 
vikten av följsamhet 
till läkemedel och de-
legeringsprocessen 

Inga vårdksador Mål uppnått 

 

      

Tryck-

sår 

Inga nya trycksår upp-

komna i verksamheten 
 Rutiner och riktlin-

jer för risk- och 

preventionsbedöm-

ning 

 Utbildning i sårvård  

 Samverkan vid 

teammöte 

Riskbedömningar sker 
kontinuerligt och följs 
upp på veckovisa 
teamträffar 

Inga vårdskador Målet uppnått 

 

Doku-

menta-

tion  

En tillräcklig, väsentlig 

och korrekt dokumentat-

ion 

 

 

Rutiner och riktlinjer för 

hur man dokumenterar 

Handledning/utbildning 

 

Egenkontroll två ggr/år 

 

Loggkontroller 

 Egenkontroll och stick-
provskontroller av verk-
samhetschef genomförs 
löpande. Utvecklingsom-
råden inom dokumentat-
ion finns och kommer 
bearbetas löpande.  

Inga vårdskador Målet uppnått 

 

Vård i 

livets 

slut 

 

 

 

 

 En ökad kompetens 

gällande vård i livets 

slut för att säkra den 

boendes sista tid.  

 Dokumentera i en 

hälsoplan 

Rutiner och riktlinjer för 

vård i livets slut 

 

Utbildning för leg. Per-

sonal och palliativa om-

bud 

 

Använd palliativa re-

gistret 

Säkerställa att regi-
strering sker i Pallia-
tiva registret 

Inga vårdskador Målet uppfyllt 
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MNA 

(kost/ 

nutrit-

ion/vikt

) 

Alla patienter ska ha en 

dokumenterad MNA be-

dömning  

Nyinflyttade patienter ska 

bedömas inom tre dygn 

Rutiner och riktlinjer för 

risk- och preventionsbe-

dömning  

 

Kompetens hos hälso- 

och sjukvårds- och övrig 

personal. 

 

Handledning/utbildning 

i klinisk nutrition 

 Riskbedömningar görs 

och arbetet sker i kvali-

tetsregistret Senior Alert.  

Inga vårdskador Målet uppfyllt 

 
 

Mun-

hälsa 

Alla patienter ska erbju-

das en god munvård 

Följa rutiner och riktlin-

jer för risk- och prevent-

ionsbedömning 

 

Dokumentera i Senior 

Alert 

 

Handledning och ut-

bildning i munvård 

 Riskbedömningar görs 

och arbetet sker i kvali-

tetsregistret Senior Alert.  

 

Oral Care har planerade 

besök samt kommer vid 

behov 

Inga vårdskador Målet uppnått 

 
 

Inkon-

tinens 

Alla som är i behov av 

inkontinensskydd har ett 

korrekt utprovat och ordi-

nerat skydd av sjukskö-

terska med förskrivnings-

rätt 

Följa styrdokument och 

riktlinje 

 Fortsatt arbete sker 
kring inkontinenshjälp-
medel och arbete efter 
INKO 2.0. Inkontinensråd 
har hålls en gång per 
månad där utbildnings-
insatser ges och mät-
ningar följs upp.  

Inga vårdskador Målet uppnått 

 
 

Sam-

tycke 

till att 

regi-

streras i 

kvali-

tetsre-

gister 

Alla som samtycker, ska 

registreras i kvalitetsregis-

ter 

Följa styrdokument och 

riktlinje 
Alla boende som sam-
tycker registreras 

Inga vårdskador Målet uppnått 

 
 

Sam-

arbete 

och in-

tern 

kommu-

nikation 

Ett ökat samarbete och en 

säkerställd intern inform-

ationsöverföring 

Rutiner och riktlinjer för 

arbetssätt och informat-

ionsöverföring 

 

Teammöten för att 

skapa forum för inform-

ation delning och sam-

arbete 

 

Teamarbetet har för-
ädlas från bra till 
bättre under året. 
Kommer fortsätta 
utvecklas under 2020 

Inga vårdskador Målet uppfyllt 
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Patientsäkerhetsplan 2021 för verksamheten  

 

PÅLSJÖ PARK 

 

Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera 

aktiviteter där varje verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård 

följer dem. 

 

Vardagas verksamheter ska under 2021 aktivt arbeta med patientsäker-

het, med utgångspunkt i: 

 

Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Verksamhetens mål för 2021 och metod 

för att uppnå målen 

Risk och preventionsbedömningar – alla patienter ska ha 

en risk och preventionsbedömning gjord i samband med 

inflytt och över tid (minst var 6:e månad) 

Målet är att alla boende ska fortsätta att ha en 

aktuell risk-och preventionsbedömning som är 

dokumenterad i Procapita. Arbeta och registrera 

i Senior Alert. 

 

Att utföra riskbedömningar utifrån Senior Alert 

på teammöten och reflektionsmöten. Fortsätta 

gå igenom avvikelser kontinuerligt på kvalitets-

råden. Vid behov samarbete med PAL. 

 

Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning per 

patient 

Målet är att minska de risker som finns genom 
att diskutera lösningar och mindre fokusera på 
problem. Detta görs i teamen där sjukskö-
terska, arbetsterapeut, fysioterapeut och un-
dersköterska deltar samt på månatliga kvali-
tetsråd. 

Fallförebyggande arbete Målet är att alla boende ska fortsätta att ha en 

aktuell risk-och preventionsbedömning som är 

dokumenterad i Procapita. Arbeta och registrera 

i Senior Alert. 

 

Att utföra riskbedömningar utifrån Senior Alert 

på teammöten och reflektionsmöten. 

 

Fortsätta gå igenom avvikelser kontinuerligt på 

kvalitetsråden i nära samråd med arbetsterapeut 

och fysioterapeut. Vid behov samarbete med 

PAL. 

 
Basala hygienrutiner – Alla medarbetare ska följa basal 

hygien i vård och omsorg 

Målet och kravet är att alla alla, inklusive ti-
manställda, ska genomgå Vardagas webbut-
bildning i basala hygienrutiner en gång per år. 
Handledning och egenkontroll och självskatt-
ning ska genomföras av legitimerad sjukskö-
terska. 



 
 

 
 

 

 

   

 
 

15 

Dokumentation – Alla patienter ska ha en korrekt om-

vårdnadsdokumentation (utifrån ICF där det finns i sy-

stemet) 

Målet är att utbildningsinsatser under året ska 
genomföras för att utveckla arbetet med social 
dokumentation och omvårdnadsdokumentat-
ion.  

Läkemedel- och delegeringsprocessen – Det ska vara en 

säker läkemedels- och delegeringsprocess  

Målet är en säker läkemedels- och delegerings-

process och kommer säkerställas genom samma 

gällande rutin som används under 2020. I dags-

läget är 90% av fast personal delegerade. Målet 

är 100%. 

Minska läkemedelsavvikelser Målet är att hålla nere antalet läkemedelsavvi-
kelser. Sjuksköterska ska i stor utsträckning 
arbeta med handledning och utbildning men 
också med kontroll kring hur detta fungerar. 
Ständigt följa upp struktur för att stödja under-
sköterskorna i att inte missa medicin. 

Rapportering av händelser – Vårdskada Målet är att fortsätta rapportera händelser och 
avvikelser. Avvikelser följs upp månatligen i 
kvalitetsråden, men också på lokala lednings-
gruppen. Händelser och avvikelser samt rap-
portering av vårdskada ska också tas upp i APT 
som en information för att hålla kunskaper i 
verksamheten uppdaterade. 

Vård i livets slut – Alla som avlider i våra verksamheter 

ska ha den optimala sista tiden. Arbeta för att ha pallia-

tiva ombud i verksamheten. 

Målet är att fortsätta utveckla arbetet kring 
den sista tiden i livet. Registering i palliativa 
registret ska fortsätta ske. 

 


