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

Välkommen till Vernissage av
Famnas Värdeforum

9 juni 2011, kl 13.00 – 16.00
Utbildningshuset, Bräcke Diakoni, Göteborg

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Förbättringsteamen
Förbättringsprojekt inom Bättre liv för sjuka äldre
Bräcke Diakoni – Demensboendet Södergården, Göteborg, www.brackediakoni.se
En levande genomförandeplan – ökad delaktighet.
Bräcke Diakoni – Gruppboendet Västergården, Göteborg, www.brackediakoni.se
Hur skapar vi en trygg vardag för våra boende med hjälp av trygghetsskapande
aktiviteter?
Bräcke Diakoni – Korttidsboendet Norrgården, Göteborg, www.brackediakoni.se
Ett ökat välbefinnande - personcentrerad omvårdnad, individuella aktiviteter och
förbättrad måltidssituation.
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Ginstgården, Alingsås, www.brackediakoni.se
Harmonisk miljö – minskad oro för dementa.
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Riddarstensgården, Lerum, www.brackediakoni.se
Utevistelse och promenader – minskad oro, ökad aptit och bättre sömn.
Bräcke Diakoni –Helhetsvården, Göteborg, www.brackediakoni.se
Pain or no pain – that´s the question. Gemensamma rutiner för
en individuellt anpassad smärtlindring.
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission – Berzelius Äldreboende, Mölndal,
www.stadsmissionen.org . Ökat välbefinnande genom stimulans och gemenskap.
Josephinahemmets Äldreboende, Stockholm, www.josephinahemmet.se
Att öka välbefinnande för våra demenssjuka – aktiviteter enskilt och i grupp.
Löjtnantsgårdens Äldreboende, Stockholm, www.lojtnantsgarden.se
Att skapa en meningsfull vardag för våra boende i enlighet med demensriktlinjerna.
Stora Sköndal - Demensteamet, Sköndal, www.storaskondal.se
Hur uppnår vi ett bättre bemötande av demenssjuka? – ett gemensamt
förhållningssätt och rätt information.
Stora Sköndal – Kök och hemtjänst, Sköndal, www.storaskondal.se
En matlådas väg – rätt mat i rätt tid.
Stora Sköndal – Neurologiska rehabiliteringskliniken, Sköndal, www.storaskondal.se
Ökad patientsäkerhet genom införande av TUFF – förebyggande av trycksår,
undernäring och fall.
Stora Sköndal – Somatiska teamet, Sköndal, www.storaskondal.se
Ökad dokumentationskvalitet för ökad trygghet – social dokumentation ur den
boendes perspektiv.

Allmänna förbättringsprojekt

Göteborgs Räddningsmission – Styrmansgatans Gruppboende, Göteborg,
www.raddningsmissionen.se. Från deltagande till delaktighet och från önskemål till
upplevelse.

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Program

13:00 – 13:20 Välkomsthälsning och presentation av
förbättringsteamen
Lars Petterson, Truls Neubeck och teamens
coacher

Mingel och samtal med förbättringsteamen
14:00 – 14:30 En kultur av ständiga förbättringar.
Thomas Schneider

Mingel och samtal med förbättringsteamen
15:15 – 15:45 Panelsamtal och reflektioner kring helhetssyn,
kulturförändringar och kvalitetsförbättringar.
Eva Nilsson Bågenholm, Anette Nilsson,
Martin Ärnlöv, Lars Pettersson
16:00

Avslutning

Föreläsarna
Eva Nilsson Bågenholm är regeringens äldresamordnare.
Anette Nilsson är utvecklingsledare på Qulturum, Jönköpings läns landsting.
Martin Ärnlöv är direktor på Bräcke Diakoni.
Lars Pettersson är generalsekreterare på Famna.
Truls Neubeck är utvecklingsledare på Famna.
Thomas Schneider är kvalitetsansvarig på Famna.

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

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 våren 2011 har sex av Famnas
medlemsorganisationer med 14 team och över
75 medarbetare systematiskt jobbat med att
genomföra konkreta förbättringsarbeten i
vardagen. Förbättringsområdena innehåller allt
från satsningar inom Bättre liv för sjuka äldre,
demensriktlinjer, delaktighet, dokumentation
och bemötande. Deras resultat presenteras på
Vernissagen den 9 juni 2011.
Här kan du läsa mer om
•
•

•

www.famna.org/vardeforum.html

www.qulturum.se/

www.skl.se/web/Battre_liv_for_sjuka_aldre.aspx

Kontakt:
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, thomas.schneider@famna.org
Truls Neubeck, utvecklingsledare, truls.neubeck@famna.org

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

Famnas Värdeforum
Ett kvalitetsutvecklingsprogram för non
non‐‐profit vård och social omsorg
Anette Nilsson (anette.nilsson@lj.se), Joakim Edvinsson (joakim.edvinsson@lj.se)
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Viktoria Loo (viktoria@rosstorp.nu)
Famna är riksorganisationen för non‐profit vård och social omsorg och organiserar icke‐vinstutdelande vård‐ och omsorgsproducenter i
Sverige. Famnas medlemmar har 5000 medarbetare och tusentals volontärer. Famna påverkar politiska processer och erbjuder stöd för
verksamhetsutveckling för sina medlemmar. Detta innebär att Famna deltar i nationella projekt och arbetsgrupper som berör vård och
social omsorg samt att man erbjuder medlemmarna utvecklingsmöjligheter inom områden ledarskap oh kvalitet.
Qulturum är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom Landstinget i Jönköpings län som stödjer hälso‐ och sjukvården samt
tandvården i arbetet med att ändra arbetssätt och system. Qulturum strävar efter att vara en ledande gemensam mötesplats för
nytänkande, kreativ samverkan, metodutveckling och kompetensutveckling.
Famna har identifierat ett behov för ett kvalitetsarbete som utgår från medlemmarnas värdegrund och
som skapar en kultur av ständiga förbättringar. I samarbete med Qulturum har vi grundat Famnas
Värdeforum som ska vara en mötesplats för kunskapsbyggande om hur vi hela tiden kan öka värdet för
de vi finns till för: patienter, brukare, boende och klienter. I Famnas Värdeforum erbjuder vi möjligheten
att driva förbättringsprojekt i den dagliga verksamheten samtidigt som man bygger upp kompetensen
kring systematiskt kvalitetsarbete. Parallellt med detta utbildas coacher som leder processen i
förbättringsteamen.

Upplägg och innehåll

Vilka metoder och verktyg kan vara
till hjälp när vi förbättrar vårt
dagliga arbete?

Varför är vi här?
H får
Hur
få vii en gemensam
karta i vardagsarbetet?
Mikrosystem – 5P

Vilka nya erfarenheter och
insikter har vi fått med oss?
Hur går vi vidare med att
utveckla våra mikrosystem?

Hur kan vi finna nya arbetssätt,
arbetssätt bra
sätt att mäta och följa upp och
synliggöra våra resultat?

Förbereda poster och
presentation för
Vernissagen. Utvärdering

Konkret förbättringsarbete i den egna verksamheten (6 månader)
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Utbildning i att leda förbättringsprocessen

Vad har vi uppnått och hur följer vi upp?
•
•
•
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17 team med coacher och 104 medarbetare har deltagit i Värdeforumets första år. 14 nya team 86 deltagare har börjat under hösten 2010 (Fig 1).
Verksamheter deltar flera omgångar för att bygga upp egen kapacitet kring kvalitet och förbättringsarbete
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som leder till en värdeökning för brukare/patienter (Fig 3) samt att deltagarna är mycket nöjda (Fig 3).

Antal delatagare, coacher och team i
Famnas Värdeforum
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Anser du att er grupp har redskap att
bedriva förbättringsarbetet i er egen
verksamhet?

3

Hur har förbättringsarbetet påverkat
värdet för brukare/patienter/boende?
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Skulle du rekommendera en
kollega/vän att delta i Famnas
Värdeforum?
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Vad har vi lärt oss och vad vill vi utveckla?
• Att små förändringar kan leda till stora förbättringar
• Att
A lledningen
d i
måste
å vara delaktig
d l k i och
h att det
d finns
fi
behov
b h för
fö att få stöd
öd i att leda
l d för
fö förbättringar
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• Att coacherna vill fortsätta driva förbättringsprojekt efter deltagande i Värdeforumet
• Att det krävs ytterligare uppföljning av effekten av Värdeforumet
Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan
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Ökat välbefinnande genom
stimulans och gemenskap
Berzelius Äldreboende | Göteborgs Kyrkliga Stadsmission |
www.stadsmissionen.org
Ann Magnusson, Anna Alexandersson, Britta Blomqvist, Gill Granlund, Lillvor Larsson,
Madonna Adell, Miriam Engström (coach)
Epostadress till teamcoach: miriam.engstrom@molndal.se

BERZELIUS ÄLDREBOENDE
Berzelius äldreboende drivs av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och bygger på en kristen grund. På boendet finns fyra demensavdelningar
och fyra somatiska avdelningar med 8-9 boende per avdelning. Utöver detta finns ett servicehus bestående av 19 lägenheter samt ett aktivitetscentrum som är öppet alla vardagar, där de boende kan delta i kör, bingo, musikstunder, pysslande och gympagrupper m m. Omvårdnadspersonalen som jobbar på avdelningarna är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Det finns sjuksköterskor dygnet runt samt tillgång
till arbetsterapeut och sjukgymnast.

SÅ HÄR VAR DET
t Väldigt lite aktiviteter fanns att tillgå på helgerna de boende blev oroliga och passiviserade.
t1FSTPOBMFOVQQMFWEFBUUTUSVLUVSTBLOBEFT
t%FCPFOEFUZDLUFBUUEFUWBSwUZTUPDIUSÌLJHUw
t%FOTUJNVMFSJOHTPNGBOOTTUÊNEFJOUFNFEEFCPFOEFT
önskningar.
t1FSTPOBMFOTGVMMBLBQBDJUFUVUOZUUKBEFTJOUFBMMUJE

SÅ HÄR TÄNKTE VI
Ökad stimulans skulle kunna:
t skapa tillfredsställelse och lugn
tCJESBUJMMFONFOJOHTGVMMWBSEBH
t minska behov av lugnande medicin (som annars ges vid behov)
t½LBHFNFOTLBQFOPDILPOUBLUFO CÌEFTJOTFNFMMBOEFCPFOEF
och mellan boende och personal

SÅ HÄR GJORDE VI
tSkapade ett aktivitetsschema för att få struktur idéer och kontinuitet.
tOESBEFGSVLPTUSVUJOFSTÌBUUEFCPFOEFTKÊMWBCMFWNFSEFM aktiga och att personalen satt ner tillsammans med dem.
t4LBQBEFFUUBLUJWJUFUTTLÌQNFEwJEÏFSw
t,BSUMBEFWBEEFCPFOEFWJMMFHÚSBNFEIKÊMQBWFOLÊU
t*OWFOUFSBEFWBEQFSTPOBMFOLVOEFPDIWJMMFHÚSB

FÖRE

de boende är nöjda
”När
blir vi nöjda! ”
SÅ HÄR BLEV DET
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Boendes llfredsställelse - VARDAGAR
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Tre av de boende fick under en period
före förändringarna svara på frågan ’’Hur
tycker du att dagen har varit idag?’’ De
skattade sitt svar med en VAS-skala, där
0 är sämsta tänkbara och 10 är bästa
tänkbara.

3
2

Som diagrammen visar så ledde förändringarna i verksamheten till att samtliga
tre boende skattade en högre tillfredsställelse på helgerna. Två av de tre
uppgav också en ökad grad av tillfredsställelse på vardagarna. Detta kan indikera att förändringarna på helgen även
påverkar hur de boende upplever sin livssituation på vardagarna.
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Boendes llfredsställelse - HELGER

8

Före

7

Eer

6
5

DET HÄR KUNDE KÄNNAS SVÅRT
t *CMBOEIBEFEFCPFOEFTWÌSUBUU
utrycka vad de ville.
t1FSTPOBMFOLVOEFLÊOOBFOPSP
fÚSBUUEFTKÊMWBFMMFSUJEFOJOUFTLVMMe
räcka till.

SÅ HÄR VILL VI FORTSÄTTA
t Skapa tydliga rutiner för vårt fortsatta arbete.
t4QSJEBUBOLBSOBWJEBSFUJMMSFTUFOBWCPFOEFU
t'ortsätta våga agera när vi ser saker som kan förändras
och förbättras.
t'PSUTÊUUBBSCFUFUNFEBUUTLBQBFONFOJOHTGVMMUJMMWBSP
för dem vi arbetar med.
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Även personalen fick skatta sin tillfredsställelse efter arbetsdagen. På vardagarna skedde ingen större förändring i
skattningar. Däremot visade mätningarna på en ökad tillfredsställelse med
arbetsdagen på helgerna. Värt att notera
är också att före förändringarna uppgav
personalen lägre tillfredsställelse på helgerna jämfört med vardagarna medan
den efter att förändringarna infördes
låga ungefär på samm nivå.
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Vardagar

Helger

Trots att förändringarna innebar att man
hade mer att göra, var man mer nöjd när
man gick hem.

Ett förbättringsprojekt inom Värdeforum

Qulturum

Hur uppnår vi ett bättre
bemötande av demenssjuka?
• Stiftelsen Stora Sköndal bedriver diakonalt arbete utifrån
kristna och humanistiska värderingar. Det diakonala
arbetet bedrivs genom vård, omsorg, socialt arbete samt
utbildning och forskning.
• Vårt uppdrag är att ”tjäna människan”.
• Vi bedriver sjukhem, ålderdomshem och gruppboende för
boende över 65 år. Miljön är trivsam i natursköna
omgivningar nära Drevviken som ger möjlighet till sköna
utevistelser.
• Vi arbetar med att ge en omsorg och vård som ska präglas
av bl.a. inflytande, delaktighet, trygghet för såväl boende,
närstående och medarbetare.

Stiftelsen Stora sköndal, Demensteamet
www.storaskondal.se
Helena Avander, Gail Andersson, Lisa Iliopoulos
Coach: Maria Bergström maria.bergstrom@storaskondal.se

Man ser förbi
problemet

Varför pratar
man inte om bemötande?

Det finns
inga rutiner Man tror att alla
vet och kan

Stödjande förhållningssätt till
personer med demenssjukdom

Vår målsättning

• Tänk på att det inte ska vara för många intryck,
t ex TV radio eller aktivitet
• Undvik ”kommer du ihåg” och ”minns du”
• Presentera dig och fråga inte om du är igenkänd.
• Gör inga tillrättavisningar, t ex om boende tycker
att skon ser ut som en katt såå låt
å dem tycka det.
• Fråga inte saker som kan vara svårt att svara på.
• Förvissa dig om att den demenssjuka ser dig innan
du berör eller talar med henne.
• Tala långsamt och i lågt tonläge
• Ge tid för svar och ställ bara en fråga åt gången.
• Gör korta enkla meningar.
meningar
• Ge inga svåra val utan visa och förklara.

S – Alla boende ska ha en godkänd anteckning
om bemötande i genomförandeplan

M – Antal anteckningar i genomförandeplanen
med konkret information om den boendes
behov och önskemål
A – Medarbetarna har varit delaktiga i att
analysera problem och ta fram
förhållningssätt
R – Tillräckligt med information för att bemöta
den boende utifrån dennes behov på ett
optimalt sätt
T – Första mätperiod 15 april ‐ 13 Maj 2011

100

Vad har vi lärt oss?
•
•
•
•
•

80

Uppmärksammat och analyserat problem
Fått verktyg för att arbeta med systematiska förbättringar
Ett gemensamt förhållningssätt för enheten
Teamwork
Förtroende/Delaktighet för förändringar

Antal anteckningar med
konkret information om
den boendes behov och
önskemål

86
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Svårigheter?

5

• Delvis svårigheter med att inte alla arbetar i samma arbetsgrupp

0

April

Framtiden?
• Fortsätt utvärdering av effekten av ett stödjande förhållningssätt
• Uppstart av nätverk för alla fem demensenheter för att skapa ett
gemensamt förhållningssätt ang bemötandefrågorna.

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

Maj

HARMONISK MILJÖ
Ginstgården är ett särskilt boende med inriktning mot demens. Det ligger i Alingsås och drivs
sedan 1 oktober 2010 av Bräcke Diakoni. Det byggdes år 2004 och det finns 24 lägenheter
fördelade på tre avdelningar.

Bräcke Diakoni - Ginstgården
www.brackediakoni.se
Projektgrupp:
Malin Wennberg, Maria Borg
Anna Rydström och Nura Åström.

Vi i projektgruppen har valt att arbeta med oro som ofta är en del av våra boendes vardag.

E-post:
malin.wennberg@brackediakoni .se

Vårt mål är att minska oron och få våra boende att känna sig tillfreds i en harmonisk miljö.
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Vad har vi gjort?
Vi skapade en oroskala som visar vilken tidpunkt på dygnet
som oron inträffar och vilken typ av oro det är. Mätningarna
gjordes under två veckors tid på sex olika personer. Resultatet
visade att många har svårt att orientera sig. Detta gjorde att
vi tog till vissa åtgärder som kan hjälpa till vid desorientering.
Exempel på detta är temaväggar i korridorerna samt anpassade
badrum.
På en boende såg vi också att medicin gavs vid fel tidpunkt
och med hjälp av oroskalan som underlag kunde sjuksköterskan justera tiden.

Användandet av orosskalan för bättre medicinering
Aggressiv
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En åtgärdsblankett har tagits fram för att kunna mäta andra
problem. Vi har även inventerat kompetensen bland personalen
och detta kan användas vid olika aktiviteter för att avleda oro.

ROSKALA
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TID

ORO-NIV
Å

Personalgruppen har under våren genomgått utbildningen
Demens ABC.
Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

KOMMEN
TAR

Skapa minneslådor och aktivitetslådor med olika teman.
Under året slutföra korridorer, badrum och skyltar på
lägenhetsdörrarna.
Fortsätta arbeta för en kultur av ständiga förbättringar
med hjälp av styrverktyg (S-bar, pgsa-hjul och fiskben)
vi lärt oss!

Pain or no pain – that´s
that s the question
Projektgrupp: Cecilia Hermansson, undersköterska, Helen Pettersson,
undersköterska, Iréne Johansson, sjuksköterska, Maria Launing, sjuksköterska

Med lindring finns det plats
för glädje i vardagen

Elsy Samuelsson, tf enhetschef (coach) elsy.samuelsson@brackediakoni.se

Smärtlindring - en del av Helhetsvården
1982 startade Helhetsvården, Sveriges första hospice, med plats för tio
gäster. Hospicevårdens fyra hörnstenar är; symtomlindring, teamarbete,
kommunikation och närståendestöd. Vi arbetar med sjuksköterskan som
teamledare. I teamet ingår även undersköterskor, diakon/präst, läkare,
kurator och vårdutvecklare. Vår målsättning är att i en trygg, hemlik miljö
ge våra gäster god vård ur ett helhetsperspektiv. Våra gäster och deras
närstående är delaktiga i planeringen av sin vård, utifrån sina egna villkor.

Förbättringsarbete våren 2011
Arbetsprocessen startade vi med att använda oss av ”Fiskbens
modellen”. Då uppmärksammades att det saknades gemensamma
rutiner och arbetssätt som underlag för smärtbehandling.
d olika analysverktyg, och valde
d att använda
d
Vi testade
smärtgubben och VAS-skalan. Beslut togs
på APT i maj om att införa detta som
rutin. Vi genomförde mätningar,
Resultaten redovisades för
våra kollegor i ett
diagram.

Existentiella frågor

Läkemedel

Olika sorters
lindring
Mjukmassage

Stödjande samtal

Gästen själv anger var smärtan
sitter och hur den yttrar sig

Resultat
8
7

Antal gäster med
smärta vid inskrivning

6
5

Vår vision

4

Vår förbättringsarbete är att skapa gemensamma rutiner för
en individuellt anpassad smärtlindring
Mål:
Våra ggäster ska vara så bra smärtlindrade som möjligt.
j g
Delmål: Våra gäster med smärta, ska ha en individuell smärtvårdplan i
sin journal som bygger på en smärtanalys. Med smärtanalysen
som grund blir smärtlindringen individuellt anpassad.

3
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Antal gäster med
smärtanalyser i vårdplanen
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att öka välbefinnande
för våra demenssjuka
Stiftelsen Josephinahemmets förbättringsarbete
Rebecka N. Andersen (coach), Ewa Grabowska, Gisela Canelo, Laila Pikkanen, Liudmila Rouba,
Sara Lee, Patricia Crone www.josephinahemmet.se l info@josephinahemmet.se

Josephinahemmet är ett katolskt äldreboende som grundades av änkedrottning Josephina. Våra boendes
gemensamma nämnare är deras katolska tro som leder till mångfald i nationalitet och språk. De boende
talar sex olika sprak
sprak, förutom svenska
svenska. Vi har idag 36 boende
boende, varav 19 är mellan 90 och 102 år
år. Även vår
personal representerar en stor mångfald vad gäller etnicitet och språk.

Framtiden:
• Planering av
individuella
aktiviteter då
gymnastiken pågår
• Mer engagemang
från ledningsgruppen
•Kompetenshöjning,
Gisela och Ewa är
blivande Silviasystrar

Arbetet presenteras
under APT

Vi erbjuder olika aktiviteter som varierar med årstiderna. Som exempel kan nämnas: gymnastik, musik, film,
opera, högläsning och trädgårdsterapi. Mera specifikt för Josephinahemmet är att vi också firar mässa och
ber rosenkransen i kapellet varje dag.

Bakgrund:
g
Josephinahemmet är
ett ålderdomshem för
boende med somatiska
sjukdommar.
En del har utvecklat
demenssjukdomar under
vistelsen
hos oss. Vi ville
ge dem en mer
innehållsrik
vardag på den
nivå som de
befinner
sig pa.

Gruppens tankar om
individuella aktiviteter :
Promenera, gå ut och
handla, taktil massage,
lyssna på musik, läsa
tillsammans, titta på gamla
foton, prata om gamla
minnen (livsberättelse)
mm

Individuella
aktiviteter planeras
i eftermiddag

QUALID 2, 25/5

Jämförelse mellan

dagverksamheten
och hemmets
gemensamma
aktiviteter

Qualid (livskvalitet vid svår demenssjukdom)
11 – högsta livskvalitet, 55 - lägsta grad av livskvalitet
Boende 1, 5 - försämring av sin demenssjukdom
Boende 2, 6 - förbättring ev. pga lugnare bemötande
Boende 4 - har minnesstörning, ingen demensutredning
är gjord pga språksvårigheter och status post stroke

QUALID 1, 17/2
40

Qualid 1
1, 17/2
17/2-11
11
Qualid 2, 25/5-11

5P, Fiskben, PGSA,

30

Jan 2011
Värdeforum
förbättringsarbete

20
10
0
1

Jämförelse mellan dagverksamheten
och hemmets gemensamma aktiviteter

2

3
4
Boende

5

Hösten 2010

Vi har lärt oss att:
• Våra demenssjuka boende
är lika glada när de deltar i
husets gemensamma
aktiviteter med undantag av
aktiviteter,
gymnastik
• Speciellt grupparbete
behövs inte.
• Individuella aktiviteter
utifrån deras behov, mer
lämpad
• Förbättringsarbete tar tid
• Planering och
framförhållning är viktiga
• Förändringsarbete är en
process, man lär sig på
vägen

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum
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”Att öka
välbefinnandet
för våra
demenssjuka
boendde”

Dagverksamhet
på eftermiddagar
startar

Svårigheter:
• Boendes olika
sjukdomsstadier
• Olika språk
• Att hitta lämpliga
aktiviteter
• Bristande stöd från
arbetskamrater
• En liten arbetsplats
svårigheter att samla
förbättringsteamet

En matlådas väg …
Förbättringsteam: Kristina Axelsson, Gina Eklund,
Harjit Eriksson, Gunilla Jarlsåker, Peter Larsson
Marianne Sandström (coach)
marianne.sandstrom@storaskondal.se

Stora Sköndal kök och hemtjänst.
Köket lagar dagligen ca 1200 portioner mat
och betjänar hemtjänsten med ca 45 matlådor.

Vi följde en matlådas väg från beställning till leverans hos kund. På vägen hittade vi problem som kunde medföra att
fel eller ingen mat alls levereras. För en äldre person kan detta skapa mycket oro. Samarbetet mellan kök och
hemtjänst har varit otydligt och strukturlöst. Beställningar har kommit in för sent. Fel tillbehör har ibland delats ut
vilket har lett till stress och irritation, samt missnöjda kunder.

ÅTGÄRD: Schemalagt hos HT att
samla in och överlämna menyerna
till köket senast torsdag

ÅTGÄRD: Restaurang
Restaurang‐
personal skriver ut menyn
och lämnar till HT

Menyn samlas
in och lämnas
till köket
senast fredag

Samordnare på HT
skriver ut meny för
följande vecka och
lämnar till kunden.

Vid behov får
kunden hjälp med
att värma och få
maten serverad

ÅTGÄRD: För att maten ska
delas ut med rätt tillbehör
finns nu en menyy

Maten
tillagas och
kyls ner
g1
dag

Matlådan
hämtas av HT
som levererar
den till kunden

ÅTGÄRD: Bestämd
och större
portionsstorlek

Maten
packas
dag 2

Söndag

Vår hemläxa?
Vi fortsätter bygga på rutiner och samarbete och
skapa förståelse för varandras arbetssituation.

Lördag

Svårigheter?
Hemtjänst tajta tidsschema medför svårigheter för
personalen att kommunicera. Det saknas utrymme
för överlämnande av information.

Framtiden?
Bättre samarbete mellan kök och hemtjänst.
Tydligare kommunikation mellan berörd personal.
Vi inför nya rutiner för att minska risk för fel.

Faktiska inlämningsdagar

Fredag

Torsdag

Ovanligt många vikarier
i hemtjänsten

Restaurantpersonal
skriver ut menyerna

Överenskommen
inlämningsdag

Påminnelse om att lämna in
önskemål skrivs ut på menyerna

Onsdag

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum
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Att skapa en meningsfull vardag för
våra boende på Löjtnantsgården i
enlighet
g
med demensriktlinjerna
j
www.lojtnantsgarden.se
Annika Carlsson (annika.carlsson@lojtnantsgarden.se)
Ingela Back, Christina Eklund och Sidika Polat

Iordningställande av aktivitetslokal

Äldreboende med humanistisk kristen människosyn.
Löjtnantsgården
j
g
drivs av Immanuelskyrkan
y
och är beläget
g p
på
Östermalm i Stockholm. Vi har nära till affärscentrat Fältöversten
och Lill Janskogen med strövområden. I husets hjärta ligger
innergården och tidens trädgård. Vi tror på ett aktivt liv till livets
slut. Det finns 54 vårdplatser uppdelade på två somatiska och tre
demensenheter. Vi har 52 årstjänster, uppdelade på
undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicin och administration.

Vår vision: Vidareutveckla aktiviteter enskilt och i
grupp på Löjtnantsgården

Vi ställde frågan hur många kvällsaktiviteter våra boende
deltar på.

En sjuksköterska har varit med som stöd till
personalen vid varje aktivitetstillfälle.

7 boende deltar i kvällsaktiviteter 2 kvällar i veckan
0 kvällsaktiviteter

Vi ställde frågan om all ordinarie
personal på demensenheterna har
deltagit minst en gång på kvällsaktivitet
Vårt mål var att alla ska ha deltagit på
någon aktivitet till vecka 21, vilket nu har
uppnåtts.

85 % av ordinarie
personall har
h deltagit
d lt it i
kvällsaktiviteterna

Planera framtiden

Varje enhet har sin fasta aktivitetskväll

7 boende deltar i kvällsaktiviteter 3 kvällar i veckan

100% av ordinarie personal har
deltagit i kvällsaktiviteterna

Efteråt

Före

Sång med
levande
musik

”Välbefinnande” infördes som nytt sökord i
Safedoc

Iordninggjorda aktivitetsförslag som ska göra
det lättare för personalen

Schemalagde så att all personal arbetar ett
kvällspass där man deltar i en kvällsaktivitet.
Info om aktiviteter på APT

Enkät visar att personal tycker det är svårt att
hålla i gruppaktiviteter.
Iordningsställande av lokal för aktiviteter
Infomöte till anhöriga och
personal
Vad har vi lärt oss
Vi har kommit fram till att det är
enkelt att få personal med på
aktiviteterna idag
idag. Man vet vad som
ska göras. Idag planerar man inför
kvällsaktiviteterna samt samarbetar
över enhetsgränser.

Svårigheter

Att få igång samarbetet mellan
enheterna.
Få in aktiviteterna i dagsplaneringen
dagsplaneringen.
Få all ordinarie personal delaktig i
aktiviteten.
Enkätsvaren svårtolkade.

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

Aktivitetsförslag:













Levande musik med personalen
Allsång
Lyssna på musik till bilder
Samtal om hur det var förr
”Bruna väskan” med saker från förr
Samtal kring vykort
Boken ” Ju mer vi är tillsammans…”
Dans
Korsord
Spela spel
”Pubafton”
Kulturlådor

Framtiden
Kvällsaktiviteterna är en naturlig del i
vardagen hos boende och personal.

Ökad patientsäkerhet genom
införande av TUFF
N
Neurologiska
l gi k Rehabiliteringskliniken
R h bilit i g kli ik Stiftelsen
Stift l
Stora
St
Sköndal
Skö d l
www.storaskondal.se
Lena Lindvall, Judith Treuter, Anne Follo , Annelie Enocksson , Ingela Berglind,
Anna Fornander, Birgitta Johansson (birgitta.johansson@storaskondal.se)
På Stora Sköndals Neurologiska Rehabiliteringsklinik bedriver vi specialiserad rehabilitering för patienter med
neurologiska sjukdomar. Våra multidisciplinära team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast,
arbetsterapeut, logoped, psykolog och kurator.

TUFF
TUFF är en gemensam satsning inom Stockholms läns landsting med syfte att öka
patientsäkerheten. TUFF står för Trycksår – Undernäring – Fall - Förebyggande .
Eftersom våra patienter tillhör riskgrupperna har vi valt att under vårens
Värdeforum arbeta med att implementera TUFF i vårt arbete. Genom strukturerade
riskbedömningar och förebyggande insatser minskar vi risken för våra patienter att
drabbas av vårdskador.

Sväljningssvårigheter, nedsatt
aptit och depressiva besvär kan
leda till risk för undernäring.

En neurologisk sjukdom
begränsar ofta på
å rörligheten
vilket ökar risken för trycksår.

Nedsatt balans, nedsatt insikt
och vissa läkemedel innebär
ökad risk för fall.

50

Alla medarbetare (46)

40

Antal TUFF‐diplomerad personal

Målen med vårt förbättringsarbete är att

30

• All relevant
personall ska
l
k vara TUFF-diplomerad
TUFF di l
d
genom TUFF:s webbaserade utbildning
• Alla nyinskrivna patienter ska riskbedömas utifrån
TUFF:s riskbedömningsinstrument
• Vid ökad risk för skada ska förebyggande åtgärder
sättas in, dokumenteras och utvärderas

20

Vår hemläxa

Svårigheter

• Förändringsarbete tar tid
• En bra webbaserad utbildning är
ett enkelt och praktiskt sätt att nå
utt till många
å g
• Det är viktigt att tydliggöra syftet
med och resultatet av
förbättringsarbete

• Det är svårt att få alla utanför
teamet att bli delaktiga
• Det är svårt att tidsmässigt hinna
d båd
både ordinarie
di i arbete
b t och
h
med
förbättringsarbete

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum
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All personal har informerats om projektet i
samband med klinikmöten och via mail.
Diagram över antal TUFF-diplomerad personal
har fortlöpande presenterats för personalen.
personalen

Framtiden
• Vi fortsätter arbetet med att
implementera TUFF
• Genom ett ständigt förbättringsarbete
b t med
d patienten
ti t i fokus
f k
fortsätter vi att utveckla vår
verksamhet

Korttidsboendet Norrgården

- ett ökat välbefinnande

Norrgården är en kortidsvistelse för fem personer mellan 45
45-65
65
år. Personerna har behov av socialtstöd i vardagen med allmän
omvårdnad.
Vårt mål är att öka möjligheten för den enskilde att hantera det
dagliga livet, för en ökad självständighet. Vi arbetar utifrån ett
salutogent synsätt där vi stärker individen.
Projektgrupp: Christina Ingmyr, YH-Demens Äldrepsykiatri, Emma
Gustafsson, Socionom, Coach: Pernilla Edström, Silviasjuksköterska

Social samvaro

Förbättringsområden:
• Personcentrerad omvårdnad
• Individuella aktiviteter
• Måltidssituation
Måltid it ti

Idéer:
Våra tester skapades utifrån våra förbättringsområden, ca 20
tester grupperade på de olika förbättringsområdena har
genomförts löpande under våren. Testerna observerades och
efteråt utvärderar och beslutar arbetsgruppen om testerna skall
permanentas eller förkastas. Genom att ha ett dynamiskt
arbetssätt där man hela tiden utvärderar ett stort antal idéer och
kontinuerligt förbättrar dem skapar man en verksamhet som är
rolig att arbeta i och bra för de boende. Ju mer idéer som
prövas, desto mer lär vi oss!

Individuell aktivitet

Livskvalité

Måltidssituation

U l
Upplevelse
l

Välbefinnande

Mått:

Målvärde:

Tjänstgörande personal observerar och dokumenterar enligt en
välbefinnandeskala (VAS-skala 1-5) 2ggr/dag, 7 dagar i veckan.

80% av våra boenden skall skatta 3 eller mer på
välbefinnandeskalan, målet skall vara uppnått 2011-06-09.

Resultat ‐ Välbefinnande
100
90
80

Målvärde 80%

Procent

70
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0
v7

v8

v9

v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15 v 16 v 17 v 18 v 19 v 20 v 21 v 22 v 23

Vecka

Frukoststund

Utmaningar:

Framtiden:

Att hela tiden ha idéer att jobba vidare med och att all personal,
både ordinarie och extra, är delaktig.

Vi ska fortsätta arbeta med många små tester för att hela tiden
försöka bli bättre. Vi ska höja målvärdet!

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

Utevistelse och promenader
Pia Thorvaldsson, Lena Svensson och Inger Larsson
Coach : Anki Green. ann-christine.green@brackediakoni.se

Riddarstensgården
Riddarsten är ett demensboende strax utanför Göteborg I Lerums kommun. Huset ligger vid Riddarstenshöjden med
skogen
g runt huset i en naturskön miljö
j och med fina p
promenadvägar.
g Boendet består av 5 st. avdelningar
g med 8 st.
boende på varje avdelning.

Vår vision är att:
Minst 75% av de boende ska komma ut varje vecka
Minst 80% av de boende ska skatta 4 eller högre på VAS - skalan
Minska oro, ökad aptit, bättre sömn.
Att få med de anhöriga
g på promenaderna.
Att anhöriga ska lära känna varandra och känna stöttning och samhörighet i sin livssituation.
Få en levande trädgård med trädgårdsmöbler och bärbuskar och en grillplats.

Förbättringsarbetet
Genom att arbeta med verktygen fiskbensdiagram, mikrosystemets 5 P och PGSA – tester har vi utökat möjligheterna
för utevistelse. Vi har hela tiden följt upp resultatet av vårt förbättringsarbete med hur stor andel av de boende som har
utevistelse
t i t l och
h med
d en orosskala.
k l Oro
O och
h ångest
å
t ska
k mätas
ät på
å en VAS
VAS- skala
k l 1
1-5.
5 Dä
Där skalstegen
k l t
iinnebär:
bä 1
1= Dj
Djuptt
olycklig, orolig och ångestfylld. 2= Bekymrad, måttlig oro/ångest. 3= Neutralläge. 4= Någorlunda nöjd och belåten,
relativt obekymrad och harmonisk. 5= Mycket glad, på väldigt gott humör. Mätningen görs efter middagen samma tid
varje dag.

Resultat: VAS-skala

PGSA - tester
1. Promenad och utevistelse ska ske måndagar kl 12-13
och fredagar14-15.
g
En p
personal från varje
j enhet
ansvarar och följer med

procent

Andel boende som skattas 4 eller högre på VAS skala.

2. Personalens schema ska justeras så det passar
promenaderna. De som arbetar kvällspassen ska börja
kl 12 och 14.

4. Sätter upp en postlåda så att andra medarbetare
känner sig delaktiga i förbättringsprojektet och kan
komma med idéer.

Målvärde 80%

v 13

v 14

v 15

v 16

v 17

v18

v19

Resultat: Utevistelse och sociala aktiviteter
Andel boende som deltar
deltar.

procent

3. Informerar anhöriga om projektet och bjuder in till
gemensam fredagsfika.
g
g

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5. Bjuder in anhöriga så att dom är välkomna att följa med
på våra promenader.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Målvärde 75%

v 13

v 14

Vad har vi lärt oss?

Framtiden – Mål

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

• Fortsätta med promenaderna
• Få med anhöriga i gemenskapen
• Få ordning i vår kommande
trädgård
• Att ha nya mål med ständig
förbättring

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum
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Från deltagande till delaktighet
³$UEHWHWPHG¿VNEHQHWOHGGHIUDPWLOODWWYL
VNXOOHJ|UDGHERHQGHPHUGHODNWLJD3RVWLYD
VLGRHIIHNWHU|NDGPHGYHWHQKHWKRVSHUVRQDO
HQDWWPDQWlQNHUGHODNWLJKHWLÀHUVLWXDWLRQHU
'HODNWLJKHWJHU|NDGJOlGMH|NDG|SSHQKHWRFK
GHWVSULGHUVLJWLOODQGUDRPUnGHQ´

8WYHFNODUERHQGHP|WH
'HODUXSSYnQLQJVYLV
3HUVRQDOHQEMXGHULQVnDWW
DOODNDQNRPPDWLOOWDOV
$OODInUXWWU\FNDVLQD|Q
VNHPnORFKIXQGHULQJDU

Från önskemål till upplevelse
gQVNQLQJDU

W ^<DEz

5LVRWWR
(QWUHFRWHPHGNO\IWSRWDWLV
 EHDUQDLVVnV
3DQQNDNRU
)UDVYnIÀRU
6WHNWURP



> E'&Z'
>hE,͗<ĂƐƐůĞƌŽĐŚƐƚĞŬƚƉŽƚĂƚŝƐ
s'͗ƵƌŐĂƌĞŵĞĚƐƚĞŬƚƉŽƚĂƚŝƐ
<s >>^Dd͗^ƉĞŶĂƚƐŽƉƉĂ

W ^<&dKE
>hE,͗ƵĨĨĠŽĐŚƚĊƌƚĂ
<s >>^Dd͗<ƌćŵŽĐŚƐŵƂƌŐĊƐ

W ^<'E
>hE,͗,ĞŵŵĂůĂŐĂĚƉǇƚƚŝƉĂŶŶĂŵĞĚĨĂůƵŬŽƌǀŽĐŚƉƵƌũŽůƂŬ
s'͗sĞŐĞƚĂƌŝƐŬƉǇƚƚŝƉĂŶŶĂ
&dZZ dd͗DĞŵŵĂŵĞĚŬĂĨĨĞŐƌćĚĚĞ
<s >>^Dd͗dŽĂƐƚ

EEE'͗
>hE,͗<ǇĐŬůŝŶŐůĊƌŵĞĚŬůǇĨƚƉŽƚĂƚŝƐ
s'͗,ĂůůŽƵŵŝŵĞĚŬůǇĨƚƉŽƚĂƚŝƐ
<s >>^Dd͗KƐƚŬĂŬĂŵĞĚƐǇůƚ

ϳ
ϲ
ϱ
ϰ

ĞůƚĂŐĂƌĞ

ϯ

PŶƐŬŶŝŶŐĂƌ

Ϯ
ϭ
Ϭ
ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

YHFNRUVPlWQLQJ
DYDQWDOHWGHOWDJDUHL
YHFNRP|WHQD DQWDO
|QVNHPnO

&ĂŵŶĂƐsćƌĚĞĨŽƌƵŵćƌĞƩƐĂŵĂƌďĞƚĞŵĞůůĂŶ

9DGYLWDUPHGRVV

$WWYDUDWURYlUGLJ
%RHQGHVGHODNWLJKHWLIRNXV
/\VVQDJHQRPI|UDI|OMDXSS

YƵůƚƵƌƵŵ

Ökad dokumentationskvalitet
för ökad trygghet
• Stiftelsen Stora Sköndal bedriver diakonalt arbete
utifrån kristna och humanistiska värderingar. Det
diakonala arbetet bedrivs genom vård, omsorg,
socialt arbete samt utbildning och forskning.
• Vårt uppdrag är att ”tjäna människan”.
• Vi bedriver sjukhem, ålderdomshem och
gruppboende för boende över 65 år. Miljön är
trivsam i natursköna omgivningar nära Drevviken
som ger möjlighet till sköna utevistelser.
• Vi arbetar med att ge en omsorg och vård som ska
präglas av bl.a. inflytande, delaktighet, trygghet för
såväl boende, närstående och medarbetare.

Stiftelsen Stora Sköndal, Somatiska teamet
www.storaskondal.se
Markku Leino, Pia Björkqvist,
Coach: Lisa Hågebrand (lisa.hagebrand@storaskondal.se)
Målet:
För att skapa trygghet för våra boende vill vi att det på Kyrkbyns Gästhem,
avdelning 3A den 18 maj 2011 finns i 100% av de boendes Sociala journal,
dokumentation utifrån den boendes perspektiv, minst 1 gång/vecka.
Bakgrund:
• Genom att använda metoder som 5 P och Fiskbensdiagram bestämde vi
oss att kvalitetsutveckla den dagliga SoL‐dokumentationen.
• Befintliga riktlinjer för Sociala dokumentationen rekommenderar att det
skrivs ur boendes perspektiv.
• Vid baslinjemätningens start 8/3 2011 fanns det endast i 2 av 10 boendes
Sociala journaler skrivet ur den boendes perspektiv.
Åtgärder:
• Teammöten och mätningar varje onsdag.
• Mättalva i entrén med info, mål och diagram.
• Informationsblad om dokumentation, med flera exempel.
• Påminnelse‐mobil.
• Presenterat projektet på en arbetsplatsträff.
• Påbörjat: nytt sökord och automatiska hjälptexter i Safe‐Doc,
Safe Doc
individuella samtal med personal (framgångsfaktorer/svårigheter).

”Utevistelse i solen. USK Johan Bergman hjälper MajBritt ut p
på balkongen
g för en nypa
yp frisk luft – bara en av
veckans händelser som ska dokumenteras.”

Resultat: Vi har uppnått vårt mål den 18 maj 2011!
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
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”En
En glad USK Lars Larsson dokumenterar i Sociala
joUrnalen, utifrån den boendes perspektiv och
upplevelser. Vi anser att detta borde vara en självklarhet
men har upptäckt att det snarare är ett undantag.”

Vår hemläxa?
• Vi kan genom små enkla
förändringar, förbättra kvalitén för
våra
å boende.
b
d
• Att få vara med och utveckla något
konkret, har varit roligt och lärorikt.

Antal boende med social dokumentation
ur den boendes perspektiv

v.10

v.11

v.12

v.13

v.14

Svårigheter?
• Få personalgruppen att prioritera
dokumentationen.
• Påverka
På k personalens
l
attityd
ttit d
gentemot att vara pilotgrupp i
Värdeforum.

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

v.15

v.16

v.17

v.18

v.19

Framtiden?
• Fortsätta med våra påbörjade
förbättringsåtgärder.
• Sprida
S id våra
å erfarenheter
f
h t och
h
metoder på hela vård och omsorg.

Demensboendet Södergården
En levande genomförandeplan
Projektgrupp: Cecilia Johansson & Ulrika van den Berg, ulrika.vandenberg@brackediakoni.se

Södergården
Södergården är ett korttidsboende
för personer med demens yngre än 65 med fyra platser. Det ligger i en grön och vacker omgivning på Hisingen i
Framtiden?
Göteborg På Södergården bor man i en modern och fräsch lägenhet med antingen balkong eller uteplats
Göteborg.
uteplats. Personalgruppen består av tre stödassistenter
och en stödpedagog som arbetar salutogent och med ett personcentrerat förhållningssätt. Målet med verksamheten är att arbeta mot en ökad
självständighet och en ökad livskvalitet för de boende.

Förbättringsarbetet - En ny
genomförandeplansprocess
Som förbättringsarbete valde vi att ta fram en arbetsmetod för att öka de
boendes delaktighet i formulerandet av genomförandeplanen. Metoden
går ut på att kontaktpersonen tre gånger mellan fastställande av en ny
genomförandeplan har möten med den boende. Vid varje möte går den
boende och kontaktperson igenom en sammanfattning av den sociala
dokumentationen. Den boendes åsikter, framsteg och målsättningar är i
fokus och blir utgångspunkt för hur varje persons stöd och
genomförandeplan tar sin form.
Med metoden har vi skapat ett forum för den boende att regelbundet
diskutera, tycka till och blicka framåt.

Uppföljnings
möte
boende,
personal,
handläggare
och anhörig

Nytt Möte 1

Nytt Möte 2

Avstämning mot
överenskomna mål

Nya mål och
metoder i fokus.

Mätningar återkopplar hur det går med personliga mål
Klarar hela dagen utan att be om
fler cigaretter

Ber om fler cigaretter men
överstiger ej 20-gräns

Resultat
Mätning
saknas

Klarar ej, utan insisterar på fler
cigaretter.
03‐apr

13‐apr

23‐apr

03‐maj

Nytt Möte 3

Uppföljnings
möte

Förnyad
genomförandeplan

Boende har 5 cigarreter
kvar kl 20 och är
mycket nöjd.
PGSA 2:
Anhörig informeras och
stödjer
PGSA 1:
Fördelar ut 20
cigaretter på 3 paket

Nedan presenteras vad som visat sig framgångsrikt och vilka resultat som uppnåtts genom den nya processen.

Framgångsfaktorer

Resultat

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

boende,
personal,
handläggare
och anhörig

Västergårdens Gruppboende

En trygg vardag för våra boende med
hjälp av trygghetsskapande aktiviteter

Projektgrupp:
P
j k
A
Anna-Lena
L
Berg,
B
Patricia
P i i Hallberg,
H llb
Johanna
J h
D l jö
Delersjö
och coach: Linda Svensson (linda.svensson@brackediakoni.se)

Bräcke Västergårds gruppboende ligger på Hisingen, ett stenkast ifrån Älvsborgbrons fäste, i natursköna omgivningar. Hos oss bor 8
personer, män och kvinnor över 65 år, med olika demenshandikapp. Vårt arbetsteam består av undersköterskor och stödpedagog.
Målet med vår verksamhet är att ge varje individ en trygg och meningsfull vardag genom ett salutogent synsätt. Salutogent synsätt för
oss är att se till det friska och stärka individens egna resurser, samt att ha ett bra samarbete mellan personal, anhöriga och den boende.
Detta skapar i sin tur ett mervärde för den enskilde individen.

Förbättringsarbetet
Vårt förbättringsarbete grundade sig på hur vi kan skapa en så lugn trygg vardag som möjligt för våra boende. Anledningen var att vi
märkte att på speciellt eftermiddagarna ökade oron hos vissa av våra boende, vilket gav ringar på vattnet hos de övriga. Med hjälp av
fiskbensdiagrammet och PGSA-hjulet kunde vi synliggöra problematiken kring orossituationerna, samt de tidpunkter när de uppstod.
Vi gjorde en mätning över nuläget hur och när oro uppstod hos tre av våra boende. Vi valde att göra mätningar på tre av de boende för
att kunna göra tillförlitliga mätningar samt för att resten av personalen skulle kunna vara involverade i förbättringsarbetet. Resultatet
ledde till att vi nu vet vilka aktiviteter vi ska sätta in, i vilket syfte, samt tiden för dessa för att förebygga oro. Nu har vi en struktur
dokumenterad kring hur vi ska använda oss av trygghetsskapande aktiviteter för dessa tre personer.

Promenad i Bräckes vackra omgivningar är en
av de trygghetsskapande aktiviteter som vi
använder oss av.

Att diska kan för somliga vara både givande
och lugnande
lugnande, att få fokusera på något där
man får arbeta med sina händer.

Genom att mäta innan och efter vi prövade olika aktiviteter för de boende så
kunde vi ta reda på om aktiviteten var en förbättring för just den boende.

Boende 1

Innan förändring

Är förändringen en förbättring?

Mätskalan:

5

4

4

3

3

2

2

Boende 2

0

0
30‐mar

01‐apr

03‐apr

05‐apr

07‐apr

02‐maj

5

5

4

4

3

3

2

2

1

06‐maj

08‐maj

10‐maj

12‐maj

14‐maj

16‐maj

04‐maj

06‐maj

08‐maj

10‐maj

12‐maj

14‐maj

16‐maj

04‐maj

06‐maj

08‐maj

10‐maj

12‐maj

14‐maj

16‐maj

0
30‐mar

01‐apr

03‐apr

05‐apr

07‐apr

02‐maj

5

5

4

4

3

3

2

2
1

1

0

0
28‐mar

04‐maj

1

0
28‐mar

Boende 3

1

1

28‐mar

5 = Konstlat glad
glad, euforisk
4 = Glad positiv
3 = Nöjd, trygg, lugn
2 = Frustrerad, rastlös, orolig
1 = Arg, nedstämd, ledsen

Efter förändring

5

30‐mar

01‐apr

03‐apr

05‐apr

07‐apr

02‐maj

Vad har vi lärt oss?

Svårigheter?

Framtiden?

• Viktigt att hela personalgruppen är delaktiga i att
använda trygghetsskapande aktiviteter.
• Vi har blivit mer medvetna om vikten av att arbeta
förebyggande mot oro.
• Vi har blivit fått en större medvetenhet om varje
individs behov, och av de tre personer som varit med
i mätningen har vi blivit mer medvetna om vad som
skapar
p trygghet
ygg
för just
j den p
personen.
• Vi har lärt oss att vi kan skapa trygghet i nuet hos
personen, eftersom sjukdomsbilden gör deras
beteende och minnesbild olika kan vi ibland bara
påverka för stunden, vilket för individen ändå är värt
mycket. Vi som personal har fått lära oss att dessa
stunder av trygghetsskapande aktiviteter är en
guldkant i vardagen för den boende.

• För att uppfylla det vi har kommit fram till via
mätningarna krävs tid och personal, vilket är en
bristvara hos oss.
• Att få tid till regelbundna träffar för Famnagruppen.

• Alla boende har ett behov och en rättighet av att bli
sedda och behövda, och då har vi genom våra
mätningar fått fram dokumenterade verktyg för detta
självklara.
• Skapa ett forum, tex. på APT‐möte, där vi kan hålla
varje boendes genomförandeplaner levande.

Ett förbättringsprojekt i Värdeforum

Inbjudan till Famnas Värdeforum
Även under hösten 2011 kommer det att genomföras en
programomgång av Famnas Värdeforum i Stockholmsområdet och
en i Göteborgsområdet. Vi kommer även starta särskilda
satsningar för ledningsgrupper.

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.

Ledningsgrupper
Programmet för ledningsgrupper har fokus på att stödja
systematiskt förbättringsarbete i vardagen samt på att bygga
nätverk för ledningar hos Famnas medlemmar för ömsesidigt
lärande. Det bygger på kollaborativa lärandeseminarier där olika
ledningsgrupper deltar med konkreta frågeställningar ur sina egna
sammanhang. Grupperna kan bestå av 3-8 deltagare och de bör
ha en gemensam ledningsfunktion i sin verksamhet.

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
och ledningsgrupper betalar en deltagaravgift.

Anmälan och mer information
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, 08-54694935
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig
thomas.schneider@famna.org, 08-54694934

Famnas Värdeforum är ett samarbete mellan

