Famnas Värdeforum
Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non-profit vård och social omsorg

Välkommen till Vernissage av
Famnas Värdeforum

12 januari 2011, kl 13.00 – 16.00
Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Förbättringsteamen
Förbättringsprojekt inom Bättre liv för sjuka äldre
Vårdprevention och kvalitetsregistret Senior alert
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Arödsdal, Ljungskile, www.brackediakoni.se
Matstunden – Ro eller oro? Hur vi fick en bättre situation vid matstunden
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Ginstgården, Alingsås, www.brackediakoni.se
Hitta matglädjen – höj aptiten!
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Riddarstensgården, Lerum, www.brackediakoni.se
En god och harmonisk måltidssituation. Förhindra viktnedgång och förebygga fall
samt trycksår
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Skogslyckan, Uddevalla, www.brackediakoni.se
Vi kan förbättra - Förändring ger resultat
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Sofiedal, Ljungskile, www.brackediakoni.se
Göra det mesta av det minsta - Långa nattfastor och långa korridorer
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Västergården, Göteborg, www.brackediakoni.se
Nu river vi väggarna – Gemenskap, närhet, inflytande och gott samarbete minskar
risken för fall och undernäring!
Förbättringar för de mest sjuka äldre
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Skräddaregården, Linköping, www.brackediakoni.se
Aktivering på våra boendes villkor - Hur ska vi få till en meningsfull aktivering på
Skräddaregården?
Stora Sköndal - Vård och Omsorgsverksamheten, Sköndal, www.storaskondal.se
Delaktighet - Boende, närstående och personal tillsammans i vardagen
Vård i Rosstorp AB, Rönninge, www.rosstorp.nu
Tidsstudie ‐ Med syfte att öka kvalitetstiden

Allmänna förbättringsprojekt
Bräcke Diakoni – Personligt Ombud, Göteborg, www.brackediakoni.se
Tydliga första samtal. Bättre samtal med andra professionella
Haganäs ekonomisk förening, Järna, www.haganas.se
Boende och daglig verksamhet för människor i behov av vård, omsorg och
gemenskap
Skyddsvärnet i Stockholm, www.skyddsvarnet.se
Bättre rekrytering och introduktion av nyanställda
Stockholms stadsmission – Personligt Ombud, Stockholm, www.stadsmissionen.se
Ökad tydlighet i första kontakten med våra klienter
Stockholms stadsmission – Unga station, Stockholm, www.stadsmissionen.se
A Good Goodbye - Enter Mötesplats arbete kring avslut

Föreläsarna
Truls Neubeck är utvecklingsledare på Famna.
Anette Nilsson är utvecklingsledare på Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i
Jönköpings län
Thomas Schneider är kvalitetsansvarig på Famna.
Gunilla Malmborg är chef på enheten för sociala tjänster på Socialdepartementet
Sabina Wikgren Orstam är chef på sektionen för vård och socialtjänst på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Lars Pettersson är generalsekreterare på Famna.
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Program

13:00 – 13:20

Välkomsthälsning och presentation av förbättringsteamen
Truls Neubeck (Famna) och teamens coacher

Mingel och samtal med förbättringsteamen
14:00 – 14:30

En kultur av ständiga förbättringar.
Anette Nilsson (Qulturum) och Thomas Schneider (Famna)

Mingel och samtal med förbättringsteamen
15:00 – 15:30

Panelsamtal – reflektioner från dagen.
Gunilla Malmborg (Socialdepartementet), Sabina Wikgren
Orstam (SKL) och Lars Pettersson (Famna)

Mingel och samtal med förbättringsteamen
16:00

Avslutning

Musiker: Thomas Nyström
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Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en kultur av
ständiga förbättringar. Arbetsmetoden bygger
på idén om mikrosystem som är platsen där
vårdtagare och vårdgivare möts för att tillsammans skapa värden för dem vården och
omsorgen finns till för.
Famnas Värdeforum har utarbetats i nära
samarbete mellan Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län och
Famna. Under hösten 2010 har sex av Famnas
medlemsorganisationer med 14 team och över
80 medarbetare systematiskt jobbat med att
genomföra konkreta förbättringsarbeten i
vardagen. Förbättringsområdena innehåller allt
från satsningar inom Bättre liv för sjuka äldre,
kvalitetsregister, ledningsprocesser, rutiner och
bemötande. Deras resultat presenteras på
Vernissagen den 12 januari 2011.
Här kan du läsa mer om





Famnas Värdeforum »
Qulturum »
Mikrosystemkonceptet »
Bättre liv för sjuka äldre »

Kontakt:
Thomas Schneider, projektledare, thomas.schneider@famna.org
Truls Neubeck, utvecklingsledare, truls.neubeck@famna.org
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria@rosstorp.nu
Anette Nilsson, utvecklingsledare, anette.nilsson@lj.se
Joakim Edvinsson, utvecklingsledare, joakim.edvinsson@lj.se
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Arödsdal

Matstunden – Ro eller oro?
Hur vi fick en bättre situation vid matstunden.
Arödsdal:Katarina Wadenbrandt, Sofia Rosén Wollstad, Coach Lena Nilsson.
Mail lena.nilsson@brackediakoni.se

Arödsdals äldreboende
Ljungskile är en liten ort på Västkusten som har två
äldreboenden. Vi på Arödsdal består av tre mindre
avdelningar som till största delen inriktar sig på
demensvård.

Förbättringsområde
Vi har sedan länge uppmärksammat att måltidssituationen är mindre bra. Möblemanget är otympligt placerat med
dagrum/matsalsfunktion i ett, vilket ökar risken för fall. Under måltiderna springer vi runt och serverar maten och det
misstänker vi ökar oron och stressen.

Test
Därför gjorde vi ett test på en avdelning. Under två veckors tid gjorde vi följande åtgärder:
• Vi möblerade om i dagrummet/matsalen till två separata delar.
• Vårdtagarna fick servera sig själva
• Vi åt tillsammans med vårdtagarna.
• Vi utvärderade måltiden med glada eller ledsna gubbar genom att notera beteenden, sättet att äta, hur länge vårdtagarna
satt kvar efteråt

Före förändring:

Efter förändring:

Resultat
•
•
•
•

Enligt vår mätning gav alla sju vårdtagare positiv respons på samtliga förändringar.
Gemenskapen under måltiderna ökades då alla satt tillsammans.
En vårdtagare äter mycket bättre när han får ta maten själv.
En annan vårdtagare väljer att sitta kvar från att alltid ha lämna matbordet snabbt efter avslutad måltid.

Sammanfattning
Vårdtagarna är nöjda, likaså personalen. Tillsammans har vi skapat ett värde för dem vi är till för. Arbetet har bara börjat
och vi kommer att fortsätta leta sprickor i den dagliga verksamheten.
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Hitta matglädjen – höj aptiten!
Nutrition
Projektgrupp: Maria Borg, Malin Wennberg. Coach: Åsa Rosengren
asa.rosengren@brackediakoni.se

P
Presentation
i av Ginstgården
Gi
åd
Ginstgården är ett äldreboende för Dementa och är
beläget i Alingsås kommun. Boendet har tre avdelningar
med åtta vårdtagare på varje avdelning.

Bakgrund
I oktober 2010 så gjordes en mätning av BMI på alla vårdtagare. Resultatet av mätningen visade att det fanns risk för
undernäring
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Mål
Får man i sig sin mat så höjer det ens välbefinnande. Därför har vi börjat jobba för att skapa en lugn miljö vid matbordet. För
oss så känns det viktigt att värna om kosten och aptiten. Vårt mål med vårt arbete är att få ökad kunskap samt att hitta verktyg
till personalen. Detta hoppas vi i sin tur leder till ökad aptit och viktuppgång hos de boende.

Förbättringsarbetet
g
När vi började utreda problemet på vårt boende så såg vi rätt snabbt att en stor orsak till problemen var hur de boende satt
vid måltiderna. Vi hade tre matningar på två personal och de satt utspridda. En boende satt ensam på grund av sitt
bordskick. De boende som kan äta själva störde sig på att de inte kunde få mat samtidigt och att den som matas fick vänta.
Vi bytte platserna och skapade ett lite ”piggare” bord och ett som är behov av matning. På så sätt så kunde vi servera de
som kan äta själva först. Och därefter så kunde vi i lugn och ro mata de andra. Vi gjorde en mätning på oron och aptiten
före och efter våra förändringar.
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Orsaker till varför en del vårdtagare lider
av nedsatt aptit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bristfällig dukning och servering av mat.
Val av meny.
Oro vid måltid .
Bristande munhygien och/eller svaljproblem.
Sjukdomsbild.
Mediciner – biverkningar.
biverkningar
Störande moment under måltid.
Brist på personal.
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Framgångsfaktorer för minskad oro och
ökad aptit:
• Aktivt arbete med bordplaceringen.
• Kontinuerlig utvärdering av bordsplaceringen.

Vad har vi lärt oss?

Resultatet.
Matsituationen blev lugnare och aptiten höjdes. De boende
vid det ”pigga” bordet uppmuntrar varandra och väljer att
sitta kvar längre
längre. Och självklart så underlättade det för
personalen att man nu har samlat de boende som behöver
extra hjälp vid ett bord.
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• Att små förändringar kan gör stor skillnad i vardagen.
• Att få de boende samspela med varandra och på så sätt
g trivsel.
få en högre
• Att personalen har fått ett nytt tänk att förändra saker.

En god och harmonisk måltidssituation

Margareta Cedergårdh, Christina Lorentzon, Linda
Carlsson Mail: margareta.cedergardh@brackediakoni.se

Förhindra viktnedgång och förebygga fall samt trycksår.
Riddarstensgården
Ett demensboende i Lerum strax utanför Göteborg. Omgivningarna runt boendet är ett lugnt grönområde med naturen
inpå knutarna med goda möjligheter till dagliga promenader. Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till
boendet. Hos oss bor 40 personer fördelat på fem avdelningar. Inom varje avdelning finns gemensamhetsutrymmen samt
fina uteplatser. Varje avdelning har kök och matsal. Vårt arbetsteam består av undersköterskor, vårdbiträden, en
sjuksköterska med tillgång till sjukgymnast och rehabassistent, samt en läkarrond varje vecka.

Vår vision - Vara Väst-Sveriges bästa äldreboende.
All omsorg om den boende utgår från den enskildes individuella behov av hjälp- och stödinsatser i det dagliga livet. Vi
arbetar med kontaktmannaskap och varje boende har en kontaktperson. Syftet med kontaktmannaskapet är bland annat
med stor respekt för den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna är bland annat med stor respekt för
den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna till ett förtroendefullt förhållande mellan den boende,
anhöriga/närstående och personalen. Detta skapar i sin tur ett mervärde för den enskilde individen.

Förbättringsarbetet
Vår grund har varit hur vi kan skapa en god måltidssituation och förebygga fall för våra boende. Med hjälp av
fiskbensdiagrammet och PGSA.-hjulet kan vi synliggöra problematiken kring måltidssituationerna och risken för fall. Vi
analyserar hur vi arbetar, miljöpåverkan och den boendes placering. Resultatet har lett till att vi löpande identifierar faktorer
som påverkar våra boende negativt. Med hjälp av olika kriterier kan vi strukturera upp måltiderna samt förebygga fall vilket
i sin tur skapar ett lugn och en trygghet hos våra boende som leder till att de äter bättre och faller mindre.

Framgångsfaktorer

Tänd toalettlampa.
Grindar.
Hjälp till natt-toaletten.
Rörelselarm
Rörelselarm.
Halksockar nattetid.
Översyn av mattor och möbler.
Näringstillskott kväll/morgon.

Antal fall per månad

Framgångsfaktorer
införs

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tryckavlastande madrasser och sittdynor.
Vändschema.
Hälskydd.

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

Resultat: Undernäring
Boendes vikt
100
90

Vikt i kg

Riskbedömning.
g g av hjälpmedelsbehov.
j p
Genomgång
Personalen sitter med vid måltiden.
Måltidsregistrering frukost – lunch – middag.
Hemmagjorda näringsdrycker.
Viktkontroller tidsglapp-identifiering.

Resultat: Fall
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Boende på avd Stenen

Vad har vi lärt oss?

Svårigheter?

Framtiden – Mål !

Se problemen med nya ögon, att se
kritiskt på vårt arbetssätt.
Att arbeta med problemlösning i
vardagen.
Viktigt
g att alla i personalgruppen
p
g pp är
delaktiga i förbättringsarbetet, för att
skapa en hållbar förändring.
Kommunikation är av största vikt.
.

Att hitta tid för regelbundna träffar.
Svårt att få övriga i personalgruppen
att delta i projektet.
Vi kom igång sent, vilket innebar att vi
y
att ”ta igen”.
g
fick mycket
.

Fortsätta med förbättringsarbetet.
Pedagogiska måltider.
Fler matplatser.
Förbättringsarbetet bör tas upp
g på
p APT.
kontinuerligt
Diskutera våra mål på anhörigträffar.
Att ingen boende på Riddarstengården
skall behöva gå ner i vikt Januari-Juni.
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Vi kan förbättra
Förändring ger resultat
Projektgrupp: Kristina Virta, Agneta Andersson, Lillemor Sjögren
Coach: Britt-Marie Nilsson-Kallebo, britt-marie.nilsson.kallebo@brackediakoni.se
www.brackediakoni.se

SKOGSLYCKAN ÄLDREBOENDE
Boendet ligger vackert intill grönområden i norra delen av Uddevalla. Det byggdes 1969 och totalrenoverades 1996.
Skogslyckan drivs sedan 1 april 2010 av Bräcke Diakoni. Här finns 96 lägenheter och ca 100 boende. Lägenheterna är
fördelade på 7 våningar i två hus.
Skogslyckan erbjuder en lugn och rogivande miljö.

Tre förbättringar för våra boende
TRYCKSÅR

UNDERNÄRING

FALL

Situation:
Äldre kvinna med svår Parkinsonsjukdom, rullstol- och sängbunden.
Har ett sår sacralt som från början
var 3 cm i diameter.

Situation:
80-årig kvinna som behöver hjälp
med matning. Äter dåligt vid
stressade matsituationer. .

Situation:
Äldre kvinna med demenssjukdom,
har oro och faller ofta.

Åtgärd:
Byter till tanscen/decubitusmadrass,
daglig omläggning, lägesförändringar,
långtidsbehandling med Heracillin,
sittdyna ses över, får E-kost.
Resultat:
Såret nästan helt läkt- endast några
mm stort.

Åtgärd:
Vikt tas, mat/vätskelista sätts in,
personal sitter ner under hela
måltiden, skapa en lugn miljö.
Resultat:
Kvinnan äter och dricker mycket
bättre, har ökat lite i vikt. Mår bättre.

VAD HAR VI LÄRT OSS?
• Vi har lärt oss att jobba strukturerat runt ett problem
genom att använda PGSA-hjulet och S-BAR.
• Vi förstår att det är viktigt att använda olika
mätinstrument för att identifiera en risk.
• Vi har lärt oss att ”tänka till” mer och fått upp ögonen
för olika problem och hur de kan lösas.
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Åtgärd:
Se över larm, nattbelysning och
läkemedel.
Resultat:
Installerar sänglarm, nattbelysning
används alltid, vissa läkemedel
sätts ut.
Blivit lugnare och fallen har minskat
med 80%.

HUR GÅR VI VIDARE?
• Fortsätta träffa teamet regelbundet.
• Sprida detta arbetssätt till alla våningar och hjälpa till att
hitta lösningar på problem som uppstår.
• Börja med registrering i Senior Alert.

Sofiedal

Göra det mesta av det minsta

Vid järnvägsstationen i Ljungskile ligger
Sofiedals Äldreboende. Tre hus med
egna lägenheter sammanbinds med
inglasade passager. Hyresgästerna är
framförallt äldre multisjuka med
genomsnittsålder på cirka 80 år
år.
Projektgrupp: Marie-Louise Mogren, Monica Rygh.
Coach: Lena Nilsson. lena.nilsson@brackediakoni.se

Långa nattfastor och långa korridorer
Vi har hittills identifierat tre besvärande faktorer som för lång nattfasta, låg personaltäthet och arkitektoniska
problem som långa korridorer. Dessa tre problemområden ökar risken för undernäring, fallrisk och liggsår. De
långa korridorerna kan generera oro när det dröjer innan vi kommer eller ge en känsla av isolering.

Test 1 – Minskad Nattfasta

Test 2 – Minskad Fallrisk

Under en vecka valdes två personer på en avdelning för
testet. De fick ett extra besök senare på kvällen där de
erbjöds kvällsmål
kvällsmål. Nattpersonalen gav vid besök och larm
något näringshöjande att dricka. En signeringslista lades
ut under en vecka för att se vilka som fick.

Kartläggning under tre månader visar olika orsaker till fall
hos 3 patienter. Testet består av individuella åtgärder.
• Pat 1 har fått sidostöd på rullstolen och ett bord
placerat framför henne. Innan man lämnar henne
tippas hon lite bakåt i rullstolen. Vilar förmiddag och
helst även eftermiddag.
• Pat 2 får frukost innan dusch. Hon har bytt till
stadigare skor och får stöd vid hygienen på
morgonen. Hennes stol förankras bakåt så att den
inte ska glida.
• Pat 3 behöver fler tillsyner på eftermiddagarna för
närkontakt.

Resultat
Nattfasta (antal tim)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Före
Efter

Pat 1 Pat 2 Pat 3 Pat 4 Pat 5 Pat 6 Pat 7 Pat 8

Två p
personer har avböjtj nattmål. Fyra
y personer
p
klarar sig
g
själva. En person börjar att svikta.

Sidoeffekter
• Mindre oro och yrsel
• Ökad stadighet
• Mindre ringningar från patienterna

Smittoeffekter
Andra patienter som inte ingår i testet följs med i
åtgärderna av farten. Även personalen på de andra
”husen” har blivit influerade av våra tester.

Resultat

Fall (antal)
10
8
6
4
2
0

Fö
Före
Efter

Pat 1

Pat 2

Pat 3

Att notera: Det är svårt att utvärdera på vilket sätt det
förbättrade nattfastan har påverkat fallincidensen genom
minskad yrsel och ökad stadighet.

Sammanfattning
Med små tester har stora förändringar gjorts på Sofiedal som i grunden förändrar patienternas situation. Det
har dessutom inspirerat många men givetvis också skrämt upp andra. Ska en förändring ske måste det dock
komma från oss som är närmast de vi vårdar. Vi gör det mesta av det minsta möjliga.
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Projektgrupp: Lena Carlsson, Mirela Jahic och Teresa Söderberg
coach:teresa.soderberg@brackediakoni.se

Gemenskap och Närhet

Nu river vi väggarna!
– Gemenskap, närhet, inflytande och gott
samarbete minskar risken för fall och
undernäring!

Gott samarbete

Inflytande

Nu kommer arbetet med att mäta resultatet av våra förändringar.
g
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Aktivering på våra boendes villkor
Hur ska vi få till en meningsfull aktivering på Skräddaregården?
www.brackediakoni.se
Petronella Carrizo, Martina Karlsson, Ingela Nywelius
petronella.carrizo@brackediakoni.se

Skräddaregården är ett
äldreboende med 31 platser
fördelade på 4 avdelningar;
demensavdelning, sjukhemsboende och ålderdomshem.

Bräcke Diakoni bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg. Vårt mål är att människor ska växa. Vår
kunskap om hälsovård, äldreomsorg och funktionshinder går hand i hand med forskning och utbildning. Idag finns vi på flera
orter i södra Sverige och vi fortsätter att växa och utvecklas. Hos oss växer människor.

Aktivering av våra boende
Vårt förbättringsarbete grundar sig på att vi har en bristfällig aktivering av de
boende på Skräddaregården, bla utevistelser och promenader, gemensamma och
individuella aktiviteter. Med hjälp av fiskbensdiagram och PGSA-hjul har vi
identifierat förbättringsområden, vilket bl a är att hitta tydlig struktur i det dagliga
rutinarbetet samt att involvera de boende i planeringen av sina aktiviteter.

”Vad vill du göra
med DIN dag?”

Vi har därför gjort tester med att införa veckoplaneringsschema och
täthetsschema, där det framgår vem som ska göra vad. Vi har även gjort mindre
schemaförändringar.
h
fö ä d i
På ddetta sätt
ä h
har aktiviteterna
ki i
kkunnat schemaläggas
h
lä
och
h tid
id
har skapats för aktivering.
Ett frågeformulär till de boende har också tagits fram, där de får svara på vilka
intressen, önskemål och behov de har som kan bli tillgodosedda på boendet.
Detta för att individuellt utforma aktiviteter för dem. De boende har därefter
svarat på hur de upplever hur deras dag har varit.

Resultat
7

Antaal boende

6
5
4
Glada gubbar

3

Varken eller
2

Ledsna gubbar

1
0

Antalet aktiviteter ökar något och förskjuts
y g mot promenader
p
och egen
g tid när man
tydligt
själv får vara med och planera sina aktiviteter.

Vår hemläxa?
• Att använda oss att de verktyg
som finns för förbättringsarbete.
• Vikten av en god struktur i
arbetet.
• Att ta tillvara på de resurser som
finns i arbetsgruppen.

Nöjdheten efter att själv få vara med och påverka
g
positivt.
p
sina aktiviteter har varit övervägande

Svårigheter?
• Att avgränsa problemet så att det inte
blir för stort.
• Att engagera och göra medarbetarna
delaktiga i förändringsprocessen.
• Att jobba vidare med de förbättringar
som vi har kommit fram till så att inte
arbetet stagnerar utan lever vidare.

Famnas värdeforum är ett samarbete mellan

Framtiden?
• Att skapa ett klimat för ständigt
förbättringsarbete på arbetsplatsen.
• Fortsätta i workshops tillsammans med
aktivitetsombud för att fortsätta det
påbörjade arbetet med aktiviteter.
• Använda oss av externa resurser för
aktiviteter som erbjuds.

Delaktighet
Boende, närstående och personal tillsammans i vardagen
Stora Sköndal Vård och Omsorgsverksamheten,
g
, www.storaskondal.se
Maria Bergström, Winta Gebremeskel, Anna Gustafsson, Ann‐Christin Hansson, Helena Jansson, Johanna Kassberg, Madeleine Lindqvist, Ali
Mohammadi, Aulikki Pasanen, Pierre Renkonen, Marta Tekle
• Stiftelsen Stora Sköndal bedriver vård och omsorg utifrån kristna och humanistiska värderingar diakonalt
arbete. Det diakonala arbetet bedrivs genom vård, omsorg, socialt arbete samt utbildning och forskning.
Stora Sköndal vill särskilt tjäna människor som hotas av eller lever i utsatthet.
• Vård och omsorgsverksamheten har uppdrag att bedriva sjukhems, ålderdomshems och gruppboende för
b
boende
d ö
över 65 åår.
• Enheterna erbjuder ett attraktivt, tryggt boende med möjlighet till inflytande.
• Miljön är trivsam och verksamheten bedrivs i natursköna omgivningar nära Drevviken som ger möjlighet till
sköna utevistelser.
• Inom vård och omsorgsverksamheter arbetar vi med att ge en omsorg och vård som ska präglas av bl.a.
inflytande, delaktighet, trygghet för såväl boende, närstående och medarbetare.

Personal

Boende

Närstående

Johannesgården

Enhet 9 och 10

Kyrkbyns gästhem och Äppelbo
Ä

Mål:

Mål:

Mål:

Att förbättra kommunikationen i
arbetsgruppen.

Öka delaktigheten med hjälp av
vardagsrehabilitering

Att tillgodose närståendes önskemål om den
fortlöpande informationen

Tillvägagångssätt:

Tillvägagångssätt:

Tillvägagångssätt:

• Vi sökte efter förbättringsområden via enkät
som vi bearbetade. Där fann vi att
rapporteringen
t i
b
brister.
i t
• Möte med personalen där vi arbetade med
fiskbensmodellen och tog fram lokal rutin
ang rapportering.

•
•
•
•

• Enkät till närstående.
• Dokumenterat hur närstående vill bli
k t kt d av vårdpersonalen.
kontaktade
åd
l
• Kontaktat närstående enligt individuella
önskemål.
• Ny enkät skickas i början av mars 2011.

Intervjuat boende.
Enkät till boende.
Infört signeringslista.
Utfört vardagsrehabilitering efter boendes
önskemål.

Resultat:

Resultat:

Bra

Okej

Mindre bra

Dåligt

Dessutom gjordes enskilda samtal med alla
medarberae. Dessa visade att samtliga tycker
att det blivit bättre men att det fortfarande kan
bli ännu bättre.

En analys av rapporteringen visar att följande
3 områden förbättrats:
• Lokala rutiner för rapportering.
• Hur länge man ska rapportera.
• Vem som ska rapportera.

Antal aktiviteter

Efter 2 veckor gjordes ny enkät
för att se om rapporteringen
blivit bättre.

12
10
8
6
4
2
0

Resultat :
Här införs
förändringarna.

Nej

Delvis

Vet ej

1. Får du tillräckligt med information
om din närståendes hälso - och
sjukvårdssituation?
2. Får du tillräckligt med information
om din närståendes
välbefinnande?
3. Upplever du att det är lätt att få
kontakt med din närståendes
omvårdnadsansvarig ssk?

35 37 39 41 43 45 47 49
Vecka

4. Upplever du att det är lätt att
kontakta din närståendes
kontaktperson?
5. Skulle du vilja bli regelbundet
kontaktad av omvårdnadsansvarig
sjuksköterska?

Det kommande förbättringsområdet är:
• Vad man ska rapportera.
pp

Vår
Vårhemläxa?
hemläxa?

Ja

6. Skulle du vilja bli regelbundet
kontaktad av kontaktperson?

Svårigheter?
Svårigheter?

• Mätbara SMART:a mål.
• Kort period.
• Tydliggöra problem och använda
• Byte av personalgrupp.
fiskbensdiagram
fiskbensdiagram.
• Olika arbetstider
arbetstider.
• PGSA‐hjulet och S‐BAR förtydligar åtgärder
för att nå målet.
• Boende, anhöriga och personal delaktiga
och engagerade.
Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Framtiden?
Framtiden?
• Implementera vårt arbete till andra
enheter inom Stora Sköndal .
• Fortsätta använda förbättringsverktygen i
det dagliga arbetet.
• Följa upp förändringarna med mätningar
för att se om det leder till förbättringar

Tidsstudie
‐ Med syfte att öka kvalitetstiden
Rosstorps Äldreboende ligger vackert beläget med utsikt över sjön
Flaten i Rönninge och ägs av Filadelfiaförsamlingen.
• 46 vård platser för boende på sjukhem, demensboende samt
korttidsboende
• Multisjuka äldre, med ett åldersspann på 63-96 år
• Ca 50 medarbetare (undersköterskor, sjuksköterskor,
sjukgymnast, kock …).
• Vi arbetar
b t med
d kkontaktmannaskap.
t kt
k
• Trygghet, inflytande och värdighet är viktiga ledord för vårt
dagliga arbete.

Rosstorps Äldreboende, www.rosstorp.nu
Katarina Didriksson, Malin Holmberg, Annelie
Lundqvist, Madelene Gillberg, Eva Lillehed
(katarina@rosstorp.nu
katarina@rosstorp.nu))

Andel tid som läggs på olika uppgifter kl 7 - 21

Målsättning:
Att finna värdeskapande kvalitets tid för boende med små
enkla medel.

Dokumentation

Kring sysslor

Rapport

Bakgrund :
Efter en intervju med boende där vi frågade vad dom ville ha
mer tid till var alla överens om att vi ville försöka ge våra
boende mer “egen” tid med personalen som inte innefattar
omvårdnaden. Fanns det någon tid vi kunde göra om till
värdeskapande kvalitets tid?

Raster
Omvårdnad

Aktiviteter

Tid t di
Tidsstudie:
Efter en gjord tidsstudie där vi har undersökt var tiden tar vägen
under en hel arbetsdag (7-21) konstaterade vi att det inte finns
mycket tid att ta av, då omvårdnadsarbetet tar mest tid.

Måltider

Förbättringsarbete:
Genom att göra små tester med PGSA hjul
hjul, undersökte vi vad vi istället kunde förändra och förbättra
förbättra.

Aktivitet på
städfri vecka

Nya påfyllningsrutiner
Inför på
alla avdelningar.
Utvärdera 110131.
Gå igenom med
boende /personal.

Enkät till personal.
Diskussion med
boende.
Utvärderingen
är positiv.

Minska städning.
Aktivitet på
städfri
vecka.
Test på en
avdelning i 2veckor.
Informera
personal.

Rutin på
alla avdelningar.
Ny signeringslista.
Utvärdera i feb.
feb
Information på APT.
Fungerade bra.
Mindre spring.
Kort testperiod.
Upplevdes
positivt.

Rutin för
påfyllning av
toalettförråd på
tis och fre.
Test på en
avdelning i 1 vecka.
Signering och
information i
köket

Lärdomar/slutsats:

Vad händer sen?

Det vi har lärt oss genom denna tidsstudier är att med
små enkla ändringar, kunna förändra vår verksamhet till
något positivt för våra boende.
Då kan vi ge dom mer värdeskapande kvalitetstid som
dem så väl behöver och efterfrågar.

Vi har fler idéer som vi vill jobba med för att fortsätta
förbättra verksamheten.
Vi kommer att fortsätta under 2011 med samma grupp.
Vi kommer att ha workshops där vi kommer att
förmedla det vi har gjort och få igång tänket hos all
personal.
Vi kanske kan flytta om arbetsmoment för att hitta ännu
mer tid?

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

2Tydliga första samtal med professionella

Personligt
Ombud

Tydliga första samtal
Bättre samtal med andra professionella
Team: Madeleine Hammar, Theresé Ainebeck, Anneli Nilsson, Elisabeth Färdigh, AnnaLena Slibar och Margareta Tomkinson. Mail: madeleine.hammar@brackediakoni.se

Vem är Personligt ombud till för?
Personligt ombud(Po) är till för personer med långvariga
psykiska funktionsnedsättningar som ger omfattande
svårigheter i vardagen. Po är fristående myndigheter och
arbetar på personens uppdrag, där av namnet
uppdragsgivare(Ug).

Ett Personligt ombud kan vara den som hjälper Ug att:
• Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
• Formulera Ug´s önskemål om stöd och hjälp.
• Söka den hjälp som samhället har att erbjuda.
• Vara i kontakt med olika myndigheter för att tex få
insatser samordnade.

En liten förändring gör stor skillnad – ger ringar på vattnet
Vi har sett att:
• Ingång/start blir tydligare
• Tydligare och rimligare uppdrag.
• Gemensamt förhållningssätt i hela arbetsgruppen.
• Po`s yrkesroll blir tydligare

Mål:

Resultat:

Tydlig kommunikation i första samtalen med
professionella.

Tydligheten i samtalen utvärderades efter varje förändring
av checklistan.

Bakgrund:

Det går inte att v isa bilden. Det finns inte tillräck ligt med ledigt minne för att k unna öppna bilden eller så är bilden sk adad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande v isas måste du k ansk e ta bort bilden och sedan infoga den igen.

Po har uppmärksammat att vi i samtalen med
professionella har varit otydliga och inte haft ett
gemensamt förhållningssätt i hela arbetsgruppen.

Har samtalet varit tydligt?
nej

delvis

ja

100%

Metod:

75%

Mätningar av tydlighet i samtalen med intervju och analys.
Utformat en checklista som stöd i samtalen. Checklistan
har reviderats varje vecka.
Inbjudna kolleger reflekterade vid våra regelbundna och
strukturerade
k
d möten.
Användandet av "verktyg" vi tillägnat oss har fört vår
process framåt, så som "fiskben, hattar och PGSA hjul”

50%
25%
0%

Detta har vi lärt oss:

Framtiden:

• Att arbeta utifrån det lilla perspektivet och fokusera på
målet.
• Att
A undersöka
d
k varför
f och
h hur
h vii gör ddet vii gör.
• Att använda oss av konkreta verktyg och mål i
förbättringsarbete.

• Positiv implementering i arbetsgruppen.
Förbättringsarbete, en stående punkt på alla gruppers
k
kontorsmöten.
ö
• Utveckla det pågående förbättringsarbetet samt titta på
nya förbättringsmöjligheter.

Famnas värdeforum är ett samarbete mellan

Haganäs ekonomisk förening
Boende och daglig verksamhet för människor i
behov av vård, omsorg och gemenskap
Helga Engqvist, Dana Marseille, Annelie Planman, Cickie Ahlbom, Tobias Karlsson,
Peter Löfström. Coach: Olle Skoglund olle@haganas.se

Situationen
Organisationen har varit centrerad kring en centralperson som haft inflytande över det mesta. Organisationen och
nuvarande ledningsgrupp behöver nu lära om för att hantera otydligheter i mandat, uppgiftsfördelning och
p
kompetensbehov.

Bakgrunden
Organisationen går igenom ett fasskifte. Pionjärtiden är slut. En organisation för ständig expansion behöver bytas till
en organisation som skapar strukturer. För att sedan kunna bli en tydlig organisation för ständig förbättring.

A P
S G
Pionjärfas

Organisationsfas

Ständig förbättring

Tillvägagångsättet
Vi listade alla processer i ledningsorganet. Därefter ”viktade” vi dessa för att identifiera de mest akuta. För att öva
valde vi enklast tänkbara problem som vi ”fiskbenade” för att sedan pröva i ett PGSA‐hjul. Vi valde sedan att pröva en
metod i nästa led av organisationen. Metoden vi valde var mötesordning. Metoden utvärderades innan och efter
införande av roller och handuppräckning. Utvärderingen utgjordes av en enkät med skalor för förändringar.

Processer i ledning

• Anställningsprocessen
• Krishantering
• Uppföljningsrutiner
• Informationsprocessen
• Dokumentationsprocesser

Hur fungerande?

Processinventering

• Beslutsprocesser

Orsak‐Verkan

Varför får
inte alla
plats i
bussen på
onsdagar?

Buss används ej

MA slutar samtidigt
Inget krav vid
anställning

Hur viktig?
Inget körkort

• Etc.

Resultat
• Testen med att få alla med bussarna hem fungerade bra. Alla deltagare kom med bussen.
• Testen med mötesordning fungerade bra. Alla medverkande var nöjda.

Framtiden
Den stora utmaningen för ledningsgruppen handlar om att under 2011 implementera de metoder och verktyg, som
kommit gruppen till del, i hela organisationen. Vi kommer att börja året med en heldagsplanering av metod för
genomförande. De förändringar som gjorts och genomförs ska följas upp och sammanställas så att man kan se om de
leder till förbättringar.

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Plats för logga

Samtal

www. Stadsmissionen.se

Förtroende

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som utifrån en kristen
grundsyn utmanar och kompletterar samhällets insatser för utsatta
individer och grupper.

Tid

Process

Teamet: Vivi Stenskog, Goran Skejo, Carin Chrysander, Niclas Lundh,
Lena Brännfors, Sirpa Kemi och coach Sisela Abelli. Epost:
sisela.abelli@stadsmissionen.se

Personligt Ombud.
Personligt ombud vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av omfattande stöd i sin vardag.
Ombuden arbetar på individens uppdrag med målsättningen att klienten ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda
tillgodosedda.
Personligt ombud är fristående gentemot olika myndigheter och andra verksamheter och är en kostnadsfri verksamhet.

Vårt förbättringsområde: ökad tydlighet i första kontakten med våra klienter.
Den vanligaste vägen till kontakt med Personligt ombud går via telefon. Vi är 18 ombud som turas om att ha telefonbemanning. Vi
har märkt att vi ger och tar emot och ger information olika, vilket inte gynnar våra klienter. Därför har vi valt att arbeta med att öka
tydligheten i vår första kontakt med klienten. Vi har arbetat med att se över den checklista vi använder vid första telefonsamtalet.
Klienterna kan därmed få samma information om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa till med. Ett mål har också varit att få en ökad
samsyn hos personalen
personalen. Resultatet av första samtalet ska vara så likvärdigt som möjligt
möjligt. I det avseendet är en tydlig checklista en
god hjälp.

Förbättringsarbetet.
För att arbeta fram en bättre checklista använde vi PGSA-hjul.
Genom att planera, med hjälp av fiskbensdiagram, och SMART:a
mål ringade vi in problemområdet och kom fram till vårt
förbättringsområde. Vi gjorde först en mätning och kontrollerade om
det var våra arbetsrutiner eller själva checklistan som ledde till
otydlighet.Vi kom fram till att vi skulle göra vissa förändringar i
checklistan, vilket vi gjorde och sedan använde oss själva som
mätinstrument genom att skatta 4 kriterier, Målgrupp, Uppdrag, Info
om PO och Nästa steg. Vi studerade och analyserade resultatet och
såg att informationen var mycket tydligare efter ändringen men vissa
problem kvarstod. Vi agerade efter detta genom att göra ytterligare
ändringar och påbörjade således ett nytt PGSA-hjul. Hittils har vi
genomfört 4 st PGSA-hjul.

Orsak-Verkan analys med fiskbensdiagram

10
9
8
7

Resultat:
Efter att ha arbetat igenom checklistor i 4 PGSA-hjul
kan man tydligt se hur tydligheten efter klientens första
kontakt med Personliga Ombud ökar kring Målgrupp,
Uppdrag, Info om PO och Nästa steg.

6

PGSA 1

5

PGSA 2

4

PGSA 3

3

PGSA 4

2
1
0
Målgrupp

Uppdrag

Vad har vi lärt oss?

Svårigheter?

Under processens gång har vi reflekterat
över vårt arbetssätt och våra metoder
metoder. Vi
har kartlagt och analyserat och med detta
lyft de problem vi och våra klienter möter
dagligen från individ- till systemnivå. På
detta sätt har vi klargjort vår roll som
Personliga Ombud.

Svårigheten med förändringsarbetet var
tiden det tog men samtidigt har det fått oss
att inse att själva samtalen var det som
verkligen gav förändring hos oss.
Samsynen vi strävade efter växte fram i
samtalet vi förde med varandra.

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Info om PO

Nästa steg

Framtiden?
Vi fortsätter att lyfta de problem vi mötte
från individ
individ- till systemnivå
systemnivå, där vi
analyserar, reflekterar och omprövar det
som behöver förbättras utifrån de
förbättringsområden vi satt upp.

A Enter
Good
Goodbye
Mötesplats arbete kring avslut
Enter Mötesplats
www.stadsmissionen.se/Barnochunga/Enter/
Erica Sandin, Kristina Persson, Lena Bergstedt, Daniel Wihlborg, Jenny Säflund, Anna Bonnier,
Magdalena Sjöström. Coach: Rickard Loblom , Rickard.loblom@stadsmissionen.se

Enter och Mötesplats
Enter är ett ställe för tjejer mellan 13 och 20 år som har det jobbigt i livet på olika sätt. Till
Enter kan man komma och bara vara när man själv vill och orkar. Enter är ett ställe där
lust, ork och självförtroende ska kunna få en chans att växa. Enter fungerar både som
ingång till ett förändringsarbete via Mötesplats och som utökat stöd under tiden ett
sådant arbete pågår.
Mötesplats är vår samtalsmottagning för pojkar och flickor 0-20 år samt deras familjer och
sociala nätverk. På Mötesplats erbjuder vi samtal, familj- och nätverksarbete, rådgivning,
ombudsmannaskap och ibland konkret praktisk hjälp. Vi arbetar alltid på direkt uppdrag
av de hjälpsökande. Särskilt vill vi nå och hjälpa dem som har stora hjälpbehov men som
av olika skäl har svårt att etablera sig inom samhällets hjälpsystem eller som inte tycker
att de får den hjälp de behöver.
Vi är 6 personal i arbetsgruppen som arbetar gemensamt i de båda verksamheterna.

Ett gemensamt
förhållningsätt
kring avslut.

Mötesrutiner

Processdagbok
Fiskben Kommunikationsenkät
Förbättringsarbetet
Vi har valt att arbeta med att utforma ett gemensamt förhållningssätt kring avslut med våra
besökare på Enter.
Bakgrund
Vissa avslut har spretat och varit mer svårhanterliga och våra besökare har ibland fått ”dubbla
signaler” då de befunnit sig i en avslutnings process. I arbetet på Enter har vi saknat ett tydligt och
gemensamt förhållningssätt för våra besökare då de ska avsluta Enter-tiden på ett rättvist och
adekvat sätt.

Dubbla budskap
•Ideologi
•Delaktighet
•Historia
•Metod
•Systemteori

Arbetsprocessen
Från vår grund av ideologi, historia, teorier, metoder hittade vi former och struktur för allt från att
hålla möten till att brainstorma fram förbättringsområden. Med hjälp av fiskbensdiagram började
vi rensa i området kommunikation och fann att vi där hade brister som orsakade svårigheter för oss
att ha ett gemensamt förhållningssätt kring avslut. Vi har tagit fram en enkät som har förfinats med
detaljrika frågor kring kommunikation. Med hjälp av mötesrutiner och en processdagbok har vi nu
en tydligare dokumentering av avsluten.
Resultat
En tydligare gemensam hållning gentemot besökarna på Enter genererade ett öppnare samtal
besökarna emellan kring något som tidigare varit svårt och nästan tabu att tala om.

Vår hemläxa?

Svårigheter?

• Vi har sett på vardagen med nya ögon.
• Det är bra att ha verktyg och tid för
diskussion samt reflektion.
• Vi behöver återkoppling genom enkäter
om den öppna verksamheten.

• Att hitta mätinstrument som ligger nära
problemformuleringen samt för
kopplingen mellan mål och resultat.

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Framtiden?
• Arbeta med våra ideologier.
• Börja mäta för att se om förändringar är
förbättringar.
• Att ta tillvara på besökarnas röster är
nödvändigt i det fortsatta arbetet.

Bättre rekrytering och introduktion av
nyanställda
Susanne Rosén, David Tham, Susanne Elg, Katrin Ericson, Ann Nilsson,
Sofia Skarpsvärd, Mats Pettersson, Anna Ehrenstråhle, Kenny
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell förening vars målsättning är att förebygga
brott och social utslagning i samhället genom en verksamhet som syftar till social
rehabilitering och genom att förmedla hjälp till självhjälp. Klienterna ska efter avslutat
deltagande i en verksamhet kunna leva ett självständigt liv fritt från kriminalitet och missbruk.
Föreningen ska bedriva olika former av behandlingsbehandlings och socialt utvecklingsarbete för
klienter från Kriminalvården och socialtjänsten i Stockholmsregionen.

Samsyn för ökad kvalitet!
I Skyddsvärnet arbete med kvalitet deltar vi i Famnas Värdeforum. För att öka kvaliteten och värdet för klienterna är det
viktigt med en samsyn inom Skyddsvärnets många verksamheter. För att nå en har vi lagt fokus på att framställa
gemensamma rutiner i alla enheter kring nyanställning och introduktion av nyanställda. När vi är klara med projektet
ska vi ha framställt en handbok för detta.
Stämde annonsen överens med
informationen du fick under intervjun?

Planera:
Vi gör ett utkast med
frågor för att mäta
anställdas upplevelse och
bemötande vid
anställningen. Vad kan
göras annorlunda?
Bestämmer form för
frågeformuläret.

Agera:
Utskicket redigeras så
att det når alla och
alla kan fylla i.

Inte alls

Mycket väl

Har du besökt de övriga enheterna i
samband med din introduktion?

Gör:

Studera:

Vi skickar ut en enkät
till alla anställda och
ber om svar inom en
vecka.

Vi undersöker om
enkätens struktur och
form har fungerat

Vill du vara delaktig när man rekryterar en
ny medarbetare till din enhet?

Ja

23

Nej

2

0

Vad har vi lärt oss?

Vilka svårigheter fanns?

• Vikten av samsyn och att
riktlinjer behövs.
• När man förstår syftet och ser
resultat så är det roligt att
arbeta här och nu.
nu

• Att få ihop många olika viljor.
• Enheterna är utspridda på
olika fysiska platser.
• Det tar tid att komma igång.
g g

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan
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Vad händer i framtiden?
• Vi fortsätter att träffas 1 ggr i
månaden.
• Handboken ska vara klar i maj.
• Följa
j upp
pp handboken 1 ggr
gg om
året för att den hela tiden ska
bli bättre.

Inbjudan till Famnas Värdeforum
Även under hösten 2011 kommer det att genomföras en
programomgång av Famnas Värdeforum i Stockholmsområdet och
en i Göteborgsområdet. Höstens programomgång kommer att
starta i slutet av augusti 2011 och sluta i mitten december 2011.

Förbättringsteam och coacher
Förbättringsteamen består av de personer/grupper som är
relevanta för förbättringsprojektets frågeställning (5-8 deltagare).
Olika yrkesgrupper kan ingå i teamet. Gruppens arbete ska vara
väl förankrat i den ansvariga ledningsfunktionen. I gruppen finns
en coach som stödjer, inspirerar och leder arbetsgruppen genom
processen. Coachen ska vara en person som ser när nuvarande
arbetssätt inte längre är effektiva eller när de inte bidrar till ett
ökat värde för våra patienter/brukare/gäster.

Kostnader
För de team som bedriver projekt som faller inom ramen för
regeringens satsning på förbättringar inom äldreomsorgen eller de
team som bedriver projekt i vårdprevention inom äldreomsorgen
med stöd av Senior alert utgår ingen deltagaravgift. Övriga team
betalar en deltagaravgift.

Anmälan och mer information
Anmälan och mer information kommer att skickas ut i mitten av
mars. Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, diskutera möjliga
projekt eller undrar något så ta gärna kontakt med:
Truls Neubeck, utvecklingsledare
truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25
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