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Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren under föregående år arbetat för att identifiera,
analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för resultat som
uppnåtts under föregående år.
Under 2016 har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera negativa
händelser (avvikelser) och enhetscheferna har fått introduktion till ”händelseanalys” för att på ett
systematiskt sätt granska uppkomna avvikelser och vidta förbättringsåtgärder.
Det förebyggande arbetet är viktigt för att undvika skador och sjukdomar och för att de enskilda
patienterna ska kunna behålla hälsan och klara vardagen själva så bra som möjligt. Stöd i det
strukturerade och systematiska arbetssättet för förebyggande arbete får verksamheterna genom ff a
kvalitetsregistren Senior Alert men också genom registreringar i Svenska Palliativregistret och i
BPSD-registret.
Punktprevalens mätning av nattfastan har genomförts vid två tillfällen. Resultaten från mätningen i
september 2016 visar att medelvärdet för nattfastan var 12 timmar och att 82 % av de boende på
särskilt boende hade en nattfasta längre än 11 timmar.
Punktprevalensmätning av trycksår har genomförts vid två tillfällen. Vid mätningen under våren 2016
visade resultaten visar att det finns stora brister i arbetet med att förebygga trycksår. Ca 12 % av de
boende på särskilt boende hade då en tryckskada. Vid höstens mätning var resultatet drygt 9 %.
Samtliga verksamheter har under året genomfört 2 punktprevalens mätningar av följsamheten till
basala hygienregler. Resultaten visar att basala hygienrutiner följs till 71 % och klädreglerna till 89 %.
Månatliga loggkontroller har genomförts av användare i verksamhetssystemet inom ramen för
informationssäkerhetsarbetet. Ingen av loggkontrollerna har visat på obehörig inloggning.
2 lex Maria anmälningar har gjorts under året pga stora risker för vårdskador.
Samtliga dödsfall i omsorgsnämndens verksamheter har registrerats i Svenska Palliativ registret.
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