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

Välkommen till Vernissage av
Famnas Värdeforum

15 feb 2012, kl 13.00 – 16.00
Mariasalen, Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Famnas Värdeforum

Förbättringsteamen
Förbättringsprojekt inom Bättre liv för sjuka äldre
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Skräddaregården, Linköping. www.brackediakoni.se
Hur kan vi arbeta för att få en bättre munvård för våra boende?
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Bastuplan, Linköping. www.brackediakoni.se
Måltiden – en trevlig samvaro.
Bräcke Diakoni – Äldreboendet Vasastaden, Linköping. www.brackediakoni.se
Med smoothies minskar vi nattfastan.
Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset, Norrköping. www.lio.se
Hela huden hela tiden – en nollvision för trycksår.
Ortopedkliniken Universitetssjukhuset i Linköping . www.lio.se
Trycksårsprevention.
Caremacare - Ånestads herrgårdsboende, Linköping. www.caremacare.se
Hela huden hela tiden – en nollvision för trycksår.

Famnas Värdeforum

Program

13:00 – 13:20 Välkomsthälsning och presentation av förbättringsteamen
Thomas Schneider, Truls Neubeck, Viktoria Loo
Åsa Mood, Jenni Fock och teamens coacher.
Mingel och samtal med förbättringsteamen
14:00 – 14:15 Värdeforum - En kultur av ständiga förbättringar
Truls Neubeck
14:15 – 14:30 Bättre liv för sjuka äldre i Östergötland
Åsa Mood, Jenni Fock
Mingel och samtal med förbättringsteamen
15:15 – 16:00 Samtal och reflektioner kring förbättringar och samverkan över
huvudmannagränser.
Thomas Schneider, Andreas Ardenfors, Elisabeth Viman
Martin Magnusson, Anette Kanon, Kristina Nyckelgård
16:00

Avslutning
Thomas Schneider

Föreläsarna
Thomas Schneider är kvalitetsansvarig på Famna.
Truls Neubeck är utvecklingsledare på Famna.
Viktoria Loo är utvecklingsledare på Famna.
Jenni Fock är utvecklingsledare i Bättre liv för sjuka äldre i Östergötland.
Åsa Mood är utvecklingsledare i Bättre liv för sjuka äldre i Östergötland.
Andreas Ardenfors, kommunalråd, Linköpings kommun
Elisabeth Viman, samordnare för äldreomsorgen, Linköpings kommun
Martin Magnusson, utvecklingsdirektör, Landstinget i Östergötland
Anette Kanon, enhetschef Bräcke diakoni
Kristina Nyckelgård, MAS, Bräcka diakoni

Famnas Värdeforum

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. Värdeforum har utarbetats i nära
samarbete mellan Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län och
Famna.
Inom ramen för den nationella satsningen på
"Bättre liv för sjuka äldre" åtar sig Famna att
samordna de idéburna vård- och
omsorgsaktörernas satsningar på ett långsiktigt
och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete
inom äldreomsorgen samt att främja
samverkan över huvudmannagränserna för att
på så sätt bidra till en sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre.
Under hösten 2011 och våren 2012 har Famna
i samarbete med utvecklingsledare i
Östergötlands län genomfört en
programomgång av Värdeforum. Sex team och
30 medarbetare från Bräcke Diakoni,
Landstinget i Östergötland och Carema care har
deltagit i utvecklingsarbetet. Deras resultat
presenteras på Vernissagen den 15 december
2011.
Här kan du läsa mer om







www.famna.org/vardeforum.html
vardeforum.famna.org/om

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
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org

Famnas Värdeforum

Famnas Värdeforum
En kultur av ständiga förbättringar.
Thomas Schneider (thomas.schneider@famna.org), Truls Neubeck (truls.neubeck@famna.org)
Viktoria Loo (viktoria.loo@famna.org)
(viktoria loo@famna org)

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
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Värdeforum är ett utvecklingsprogram kvalitet och ledarskap i vård och social omsorg
framtaget i samarbete mellan Famna och Qulturum. Programmet bygger på idén om
mikrosystem, där vårdgivaren och vårdtagaren möts och tillsammans skapar värde. Genom
kvalitet som organisationsstrategi ges deltagande organisationer en möjlighet att utvecklas
inom förbättringskunskap, medarbetarengagemang, ledarskap och resultatmätningar.
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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?
•
•
•

71 team med coacher och 380 medarbetare har deltagit i Värdeforume sedan starten 2009 (Fig 1)
Verksamheter deltar flera omgångar för att bygga upp egen kapacitet kring kvalitet och förbättringsarbete
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värdeökning för brukare/patienter samt att deltagarna är mycket nöjda (Fig 2).

Vad har vi lärt oss och vad vill vi utveckla?
• Att små förändringar kan leda till stora förbättringar
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• Att coacherna vill fortsätta driva förbättringsprojekt efter deltagande i Värdeforum
• Att det är viktigt att fortsätta följa effekten av Värdeforum
Bättre liv för sjuka äldre i
Östergötland

Skräddaregården

Munhälsan på Skräddaregården
Hur kan vi arbeta för att få en bättre munvård för våra boende?
Skräddaregården Linköping www.brackediakoni.se
Annelie Carlsson, Sabria Eliassi, Ingela Nywelius
annelie.carlsson@brackediakoni.se

Äldreboendet Skräddaregården
Skräddaregården är ett äldreboende med 31 boendeplatser fördelade på demensboende, sjukhem samt ålderdomshem. Vi
är 24 omvårdnadspersonal som har som mål att ge en god och trygg omvårdnad. Vi arbetar med helhetssyn och har ett
salutogent arbetssätt. Vi arbetar för den boendes integritet, respekt och gott bemötande för en god livskvalitet för våra
boende.

Förbättringsarbetet
Vi valde
ld att ffokusera
k
påå b
bästa möjliga
jli munhälsa
h l fför varje
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boende utifrån behov och förutsättningar. Våra kriterier
för munhälsoarbetet är en väl rengjord och fräsch mun
morgon och kväll, dvs. tandborstning/rengöring 2 ggr/dag
med möjlighet till hjälp om den äldre har behov av det. I
vårt förbättringsarbete ville vi ta reda på hur kontinuiteten
kring det arbetet såg ut. Vi valde ut en sjukhemsavdelning
med sju boende där vi mätte antal tandrengöringar per dag
under en treveckorsperiod. Genom att först ta reda på
nuläget kunde vi sedan fundera över hur vi skulle gå vidare
för att ytterligare förbättra vårt arbete med de äldres
munhälsa
.
.

Individuella lösningar kring
munvården för alla boende.

Individuella rutiner för munhälsa
dokumenteras i boendepärmen.

Resultat
Mätningen visade antal rengjorda munnar morgon/kväll
under tre veckor. Vår mätning visade att vi har en relativ
god kontinuitet gällande tandborstning vilket tyder på att
vi har en bra arbetsrutin för munrengöring.
Antal borstningar under 3 veckor
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Arbetsblad för att mäta munhälsoarbetet

Vad har vi lärt oss?
• Att visa resultat mha mätningar ger
ett tydligt och synligt resultat.
• Att använda olika verktyg i
förbättringsarbetet för att ta små
steg framåt och lära sig att
reflektera t.ex. mha
fiskbensdiagrammet.
• Att
A reflektera
fl k
över vårt
å arbetssätt.
b
• Att använda oss av varandras idéer.
.

Sjukdomsbilden på en boende gör att det är svårt att
genomföra tandborstning vid alla tillfällen, även med hjälp
från personal.

Svårigheter?
g
• Att engagera och få medarbetarna
delaktiga i förändringsprocessen.
• Att få de boende engagerade och
mer involverade i sin egen
munvård.

Ett förbättringsarbete I Värdeforum

Framtiden?
• Hitta en tydlig struktur i det
dagliga rutinarbetet kring
munvård.
• Stötta den äldre till större
självständighet kring
tandborstningen.
• Använda oss av Senior Alerts
munbedömning (ROAG) för att
jobba vidare för en ännu bättre
munhälsa.
Bättre liv för sjuka äldre
i Östergötland

Måltiden – en trevlig samvaro
Äldreboendet Bastuplan, Bräcke Diakoni, www.brackediakoni.se
Anette Jonsson (anette.jonsson@brackediakoni.se), Rangini Umaganthan, Anneli Lifberg

Äldreboendet Bastuplan

Förbättringsarbetet

Bastuplans vårdboende ligger i centrala Linköping med närhet till
stadskärnan samt grönområdet trädgårdsföreningen. Hos oss bor
21 personer uppdelade på en demensavdelning och två
sjukhemsavdelningar. Vi som arbetar på Bastuplan i det dagliga
arbetet består av enhetschef, sjuksköterska och undersköterskor.
Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer en gång/vecka samt vid
behov. Verksamhetens mål är att ge de som bor hos oss en trygg
och meningsfull tillvaro genom ett salutogent synsätt, med det
menar vi att man ska ta tillvara det friska hos varje enskild individ.
Vi arbetar också för att ha ett gott samarbete mellan de som bor
hos oss, deras anhöriga samt all berörd personal för att skapa
mervärde för den enskilde.

Vårt förbättringsarbete grundade sig på hur vi kan skapa en god
måltidssituation för de som bor hos oss. Innan vi började
förbättringsarbetet serverade personal mat till de boendet direkt
ur rostfria kantiner från en serveringsvagn. Borden var endast
dukade med tallrikar, glas och bestick. Vi har arbetat med
verktygen fiskbensdiagram, PGSA hjulet samt mikrosystemets 5P,
genom dessa verktyg har vi kunnat arbeta fram en måltidssituation
som är mer trivsam än den vi hade tidigare.

Mätning som påvisar skillnaden före och
efter
ft fö
förbättringsarbetet.
bätt i
b t t
Våra kriterier för en
god måltid var om
de boende:
• Åt upp sin mat
• Samtalade med
varandra
• Satt kvar vid
bordet hela
måltiden

Antal boende med god måltid
A

7
6

Förändring
genomförs

5
4
3
2
1

Planera Vi ändrar vår måltidssituation på lunchen för att våra
boende ska få större möjlighet att välja hur mycket mat de vill ha
samt för att ta tillvara det salutogena hos var och en. Vi använder
oss av karottsystem dvs vi dukar fram mat i små skålar på borden
så de kan skicka till varandra. Vi dukar även borden trevligt med
d k fint
duk,
fi t porslin
li och
h glas
l såå vii få
får en såå h
hemlik
lik miljö
iljö som möjligt.
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Alla boende och all personal sitter vid samma bord, på så vis finns
alltid personal nära om hjälp behövs. Bordet kunde göras större
med hjälp av iläggsskivor.
Genomföra Vi har testat på en avdelning i två veckor. Första
veckan utgjorde baslinjemätning. Vi mätte om den boende hade
en god måltidssituation utifrån tre kriterier och dokumenterade
våra iakttagelser
iakttagelser.
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Dag i mätperioden

Det har varit 6 boende med på mätningen och den pågick under 14 dagar. De första 7
dagarna serverades maten på det gamla sättet med kantiner. Därefter mätte vi under 7
dagar med det nya systemet, fin dukning, självservering, karottsystem och personal vid
bordet.

Studera Vi såg en klar förbättring från det gamla systemet. Alla
boende är mycket positiva till förändringen. Vi såg en tydlig
förbättring på att våra boende åt upp sin mat, samtalade mer med
varandra samt satt kvar vid bordet hela måltiden, när vi införde
det nya systemet. När de boende skickar skålar till varandra blir
det naturligt med lite samtal som främjar trivseln. Det lockar även
att ta mer mat p
på ett naturligt
g sätt.
Agera Mycket bra resultat — behövs ej fler tester utan nu går vi
vidare och genomför förändringen på de andra två avdelningarna.

Vår måltidssituation som den ser ut i dag. En trevlig matstund främjar
trivsel och matlust.

Vad har vi lärt oss?

Svårigheter/Framtiden/Mål

Det vi har lärt oss när vi har arbetat med
förbättringsarbete för våra äldre är:
• En liten förändring kan leda till stor förbättring
• Att all berörd personal inklusive vikarier ska vara delaktiga i
f b i
förbättringsarbetet
b
fför att skapa
k
en b
bestående
d fförbättring.
b i

Utmaningen i det hela har varit att få med våra kolleger i
förändringen och att de skulle förstå att det inte är ett kortvarigt
projekt utan ett nytt sätt att arbeta.
I vårt framtida arbete med de äldre, har vi som mål att få med
h l personalgruppen,
hela
l
iinkluderat
kl d
vikarier,
ik i i arbetet
b
med
d ständiga
di
förbättringar.
Att arbeta på ett vårdboende där viljan från personalen finns till
ständiga förbättringar ser vi som ett mål för framtiden

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

Bättre liv för sjuka äldre
i Östergötland

Med smoothies minskar vi nattfastan
f
Nattfasta mindre än 11 timmar
Projektgrupp: Malin Johnsson, Elias Elias & Elin Karlsson(coach) elin.karlsson@brackediakoni.se

Äldreboendet Vasastaden

Förbättringsarbetet

Liv i gemenskap – trygghet och livskvalitet
För oss innebär livskvalitet att ha inflytande över det dagliga livet
och egna hemmet. Att bli sedd och respekterad är en grund för
trygghet, trivsel och tillit.

Vi har valt att förbättra nattfastan hos oss, för att vi hade en
nattfasta längre än socialstyrelsens rekommendationer på 11
timmar. Vi har börjat att göra smoothie drinkar som vi erbjuder
våra boende. Detta har fått bra resultat hos oss och de uppskattar
dessa när nattpersonalen serverar dem. Det blir en stund att prata
med varandra och få ett och annat leende tillbaka innan dem
somnar om igen
igen.
Äldre och sjuka behöver äta jämnt fördelat över dygnet, många
små mål för att tillgodose sig allt de äter.
Att förkorta nattfastan har bara bra effekter det ger bra
möjligheter att underlätta bl.a. sårläkning, förebygga undernäring,
minska risken för fall och ger högre livskvalitet. En annan effekt
är att vi i samråd med vår sjuksköterska har kunnat dra ner på
laxermedel.
Av 21 boende är det 19 stycken
y
som kan och vill dricka smoothies
på natten, på 7 av dessa har vi fört mätningar över nattfastans
längd och vilka nätter de druckit en smoothie. Av mätningarna ser
vi att nattfastan har minskat och ligger idag på genomsnitt mellan
9-10 timmar mot tidigare mellan 14-15 timmar. Tidigare var det
endast 5-6 stycken som åt nattmål på grund av diabetes och andra
sjukdomar.
Att någon inte dricker en smoothie på natten kan bero på att en
orolig ”själ” sover och då vill vi inte väcka honom/henne eller att
någon enstaka boende tackar nej någon natt
natt.
Vår önskan är att smoothies på natten ger bättre sömn
och mindre oro, vilket ger bättre livskvalitet och ett
bättre välmående.

Här får man efter sin egenförmåga leva sitt dagliga liv med sina
egna vanor och intressen. De som bor hos oss får hjälp och stöd i
sitt hem. Varje dag finns aktiviteter och gemenskap tillsammans
med övriga boende och personal. Närstående är ett viktigt stöd
för de boendes välbefinnande. Därför är de äldres närstående
d välkomna
v o
hit,, kan delta
de i dagliga
d g g aktiviteter
v e e och
oc har alltidd
alltid
möjlighet till samtal.
Äldreboendet Vasastaden i Linköping består av 19 permanenta
platser, sjukhem och 2 korttidsplatser.
Vi är 17 personal som arbetar dag, kväll, helg och natt.

Längd på nattfastan (timmar) under 30 dagars mätperiod

Tabellen visar hur lång nattfasta varje boende i mätningen hade under en 30 dagars period. Sista kolumnerna visar andel nätter med mindre
än 11 h nattfasta samt medellängd på nattfastan under perioden. Grön = mindre än 11 h, Röd = mer än 11 h

Vad har vi lärt oss?
●
●

●

●

Att ett nattmål är mycket uppskattat.
Vi har lärt oss använda SBAR och
PGSA
I vårat dagliga arbete har vi märkt att
med en mätt mage sover de boende
bättre och orkar vara vakna mer på
dagen
dagen.
Våra smoothies är nyttiga, näringsrika
och inte sockersöta för att vara
skonsammare för tänderna.

Svårigheter?
●
●

●

Framtiden?

Att få tid till träffar i gruppen.

●

För att uppfylla det vi har kommit fram
till krävs både tid och personal som
ibland kan vara svårt att få ihop i
nuläget.
Ibland kan det vara svårt att motivera
å kkollegor
ll
till att
tt göra
ö ytterligare
tt li
en
våra
arbetsuppgift.

●

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

●

Att göra och ge smoothie är en lika
viktig arbetsuppgift som någon annan
på Vasastaden och är inskriven som en
rutin.
Kan allt eftersom ändra menyn efter
önskemål.
Sprida våra erfarenheter och metoder
till andra enheter och inom vår egen
enhet.

Bättre liv för sjuka äldre
i Östergötland

En nollvision för trycksår
Ann, Anna, Carina, Chatrine, Eva och Kerstin Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping
(www.lio.se/verksamheter/ckoc/ortopedkliniken‐i‐‐norrkoping)
Kontakt: chatrine.terning@lio.se

1 Varför förbättringsarbete om trycksår?

2 Hur får patienten trycksår på ortopedavdelningen?
jag
ont
så
Aj, Åh, så
!
har! det är
hårt

Förbättringsarbetet föranleddes av vårens
(2011) PPM (PunktPrevalanesMätning) där
förekomsten av trycksår mäts en viss tidpunkt
under en dag. Mätningen visade på förekomst
trycksår.

TRY
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3 Våra verktyg för att genomföra
förändringsarbetet
• 5P gav en gemensam bild av
verksamheten.
Orsak/verkan analys visade att
trycksår uppkommer som en
konsekvens av hårt underlag, lång
väntan, immobilisering och smärta.
Mål: Inga
g nytillkomna
y
trycksår
y
p
på
ortopedavdelningen
• Mått: Antal trycksår på akuta
patienter med höftfraktur.
Baslinjemätning. Mättavla på
avdelningen för att synliggöra
resultaten.
• Mätningar: Tre mätningar utförda,
baslinjemätning mars, två mätningar
i november och december.
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Får jag inte komma till
operation snart. Jag är ju
redan duschad, och ont har
jag så jag inte kan röra mig!

4 Hur ska vi nå våra mål
• Utbildningg kategorisera
g
trycksår
y
• Rutin – Hudinspektion vid ankomst. Använd
RAPS‐skalan i Cosmic. Checklista för åtgärder
(Senior Alert) utifrån RAPS‐poäng.
• Dokumentation – Daglig hudinspektion som
dokumenteras.
• Utbildningsdag för sjuksköterskor och
undersköterskor i februari med inriktning på
förbättringsarbete, rutiner ovan samt
introduktion till Senior Alert.

5 Resultat så här långt
• Medarbetarna genomgått utbildning
kategorisera trycksår.
• Rutin – Hudinspektion vid ankomst utförs.
Checklista för åtgärder utifrån RAPS‐poäng
påbörjad.
• Dokumentation –Daglig hudinspektion
varierar.

Mätning höftfraktur ‐ trycksår
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VÅR VÄG MOT EN KULTUR AV STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Vad har vi lärt oss?
• Små förändringar kan leda till
stora förbättringar
• Använda verktyg i
förbättringsarbete

Svårigheter på vägen

Framtiden för oss

• Få med alla medarbetare på tåget
• Svårt för personalen med nya
rutiner på grund av hög
arbetsbelastning

• Följa upp våra mål
• Utföra nya förbättringsarbeten
• Lära kollegor använda verktygen

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

Bättre liv för sjuka äldre i
Östergötland

Trycksårsprevention
Ortopedkliniken Universitetssjukhuset i Linköping
Marie Oom, Britt‐Louise Knutsson, Kajsa Wadell, Linda Aronsson,
Susanne Karlsson. susanne.in.karlsson@lio.se

Situation
Ortopedkliniken i Linköping har 37 vårdplatser. I verksamheten jobbar ca 70
sjuksköterskor och undersköterskor. Utöver det har vi läkare, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter som samverkar runt patienterna. För att förebygga vårdskador och i
enlighet med nationellt direktiv från
å SKL att införa kvalitetsregistret Senior alert, valde vi
att jobba med prevention av tryck och trycksår som förbättringsområde. Senior alert är ett
kvalitetsregister där man förutom risk för trycksår bedömer risk för fall, undernäring och
munhälsa.

Bakgrund
Vår största patientgrupp är patienter med höftfraktur, där medelåldern ligger på 83 år. Dessa patienter är i riskzonen för
tryck/trycksår på grund av immobilisering och minskat näringsintag på grund av fastetiden i väntan på operation. De har i många
fall även andra riskfaktorer såsom malnutrition, diabetes samt hjärt– och kärlsjukdomar. Ett vårdlag med 10 vårdplatser valdes
ut och personalen registrerade dagligen förekomsten av trycksår bland dessa patienter under två veckor i november. Det
innebär att samma patients trycksår kunde räknas flera gånger beroende på vårdtidens längd och förekomst av tryckskada.
I januari månad började vi att använda RAPS-skalan för att bedöma trycksårsrisken hos patienterna. RAPS-skalan är ett
bedömningsverktyg för att tidigt upptäcka risk för tryck och trycksår och är det verktyg som ingår i Senior Alert. Samtidigt gjordes
en ny mätning. Genom ökat fokus på trycksår ville vi se om medvetenheten ökade de förebyggande insatserna och därmed
minskade antalet tryckskador hos patienterna. Mätningen speglade inte våra förväntningar men antalet patienter var färre i
november än i januari och observationstiden var för kort för att dra några slutsatser.

Aktuellt
Mätningen i november visade att det förekommer tryck/trycksår bland våra patienter (8 trycksår). Våra medarbetare har goda
kunskaper och arbetar förebyggande men för att nå vår nollvision behövs ett mera standardiserat arbetssätt. Detta innebär att vi
inför rutiner för riskbedömning (RAPS), åtgärder och resultatuppföljning med hjälp av kvalitetsregistret Senior alert. Vi ökar
därmed vårt fokus på risker och sätter in förebyggande åtgärder i ett tidigare skede. I januari började vi att riskbedöma
patienterna enligt RAPS-skalan. De patienter som enligt riskbedömningen låg i riskzon fick ett avlastningsschema vid sin
sängplats. En ny mätning på antal trycksår gjordes samtidigt för att se om riskbedömningen ledde till ökade preventiva åtgärder
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Rekommendation
Strukturerade riskbedömningar enligt RAPS och tidiga insatser
med möjlighet att med registrets hjälp utvärdera våra insatser
kommer troligen att minska patienternas tryckskador och bli ett
kvalitetsmått på våra insatser. Sjukligheten och därmed
riskfaktorerna
i kf kt
hos
h patienterna
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behöver mätningarna göras vid flera tillfällen för att man ska
kunna dra slutsatser om resultatet.

Vad har vi lärt oss:
Under förbättringsarbetets gång
har vi fått träna på oss på att
an ända ett flertal verktyg
använda
erkt g som
kommer att hjälpa oss med
framtida förbättringsarbeten.

Svårigheter:
Stor medarbetargrupp
Viss svårighet att säkerställa att alla
på a
avdelningen
delningen fått samma
information vilket är en förutsättning
för att nya tillvägagångssätt ska
kunna införas.

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

Framtiden:
Målet är att uppnå nollvision för
uppkomst av trycksår på kliniken.
För att nå målet skall vii införa
trycksårsförebyggande rutiner.
Följa upp rutiner och kontinuerligt
utvärdera. Detta utgör ett kvalitetsmått.
Bättre liv för sjuka äldre i
Östergötland

Individanpassade aktiviteter på Ånestad Herrgårdsboende
Aktivering
g = Välbefinnande
f
Josefine Myhrer, Annelie Wärnelius, Ingela Blixt, Nadja Halak, Merima Blekic-Ekici
josefine.myhrer@carema.se

ÅNESTAD HERRGÅRDSBOENDE:
Ånestad Herrgårdsboende ligger i ett lugnt villaområde med närhet
till både affärer och kommunikationer. På detta äldreboende, med
anor från 1400-talet erbjuds du en trygg och trivsam boendemiljö,
med utrymme för både avskildhet och umgänge. Du får både
professionell vård och personalig omsorg, formad efter dina behov
och önskemål. Vi på Ånestad erbjuder dig en meningsfull vardag
utifrån dina egna villkor. Ånestads Herrgårdsboende är ett
ålderdomshem som är uppdelat på 2 våningar med 12 lägenheter på
varje våning, vi har 28 platser eftersom vi har 4 st dubbletter för
sammanboende par.

Olika behov
kvarboendeprincipen
olika bakgrund/nationaliteter
olika åldrar
olika intressen

Ökat välbefinnande
bättre sömn
positivare stämning
minskad oro
trygghet

Bib håll ffysiska
Bibehålla
i k ffunktioner
ki
förlängd självständighet
ökat självförtroende
smärtförebyggande
cirkulationsbefrämjande
bättre sömn

Varför behöver vi ytterligare
individanpassade aktiviteter?
Ökat deltagande
känsla av sammanhang
social tillhörighet
positivare/mer tolerant
stämning

Varför är det viktigt med aktivitet?
På Ålderdomshem är man så olika i sina sjukdomar och många är pigga medans andra är mer sjuka
och behöver mer hjälp. De aktiviteter vi hade passade inte alla. Alla vill inte vara i grupp och många
tyckte sig vara för friska för några av våra aktiviteter. Detta speglade av sig på enheten och några var
inte helt nöjda med vad som erbjöds.

Stimulans
gladare boende
minnesbefrämjande
stärkt anhörigkontakt
bättre sömn

Idéer:
Chokladprovning
Åka och handla(shopping)
Gym
Herr /Dam middag
Spa med olika smoothies el. exotiska frukter
Ost och vin provning
Årstidsanpassad aktiviteter ute och samtal
om årstiden
Ljudbok och högläsning
Bio med snacks
Modevisning från förr och nu
Manikyr
Poesikväll
Besöka länsmuseèt
Avslappningsgrupp
Grillafton
Ta in aktivitet i vardagssituation
Tillfråga vänner/anhöriga
Ideella organisationer
Kommunens resurser
Större intresse – Delaktighet:

Vad ville vi åstadkomma?
Bättre stämning i huset och på enheten.
enheten
Fler boende som vill delta och vara med.
En nöjdhet hos kunden/boende.
En roligare vardag.
Känna sig sedd och att deras behov och intressen blir tillfredställda.
Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi har tillfrågat alla vad de är intresserade av och vad dom skulle vilja göra.
Vi har delat upp aktiviteter så att dom blir både gruppanpassade och individanpassade.
Vi har tagit kontakt med ideella organisationer.
Pratat med anhöriga om aktivering.
Gjort vardagssaker till aktiviteter.
Gjort tester där vi t.ex. haft en aktivitetsansvarig ur personalen varje vecka. Där man då ska hitta på
något större och sätta "guldkant" på vardagen.
Resultat:
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Vi har
h haft
h ft en mättavla
ätt l uppe påå enheten
h t hela
h l tid
tiden där
dä alla
ll kan
k se hur
h arbetet
b t t utvecklats.
t kl t Vi har
h noterat
t t varje
j dag
d vadd vii har
h haft
h ft fö
för aktiviteter
kti it t
och hur många som varit med. Det är en stor förändring från när vi började. Vi märker också på humöret och vad våra boende säger till oss. De
tycker att det händer så mycket hos oss och det finns ofta något att vara med på och att man själv kan välja på olika saker för allt passar inte
alla. De känner att vardagen har blivit roligare. Eftersom vi har fått med oss anhöriga och ideella föreningar så ser dom även att andra utifrån
bryr sig och det behövs inte mycket för att glädja en människa.
Ett kafferep med någon som lyssnar, är intresserad och tar sig tid betyder mycket!
Vad har vi lärt oss?
Gör ett bra grundarbete innan
man sätter igång med en
förändring/förbättring.

Svårigheter?
Att få med personal på
förändringen
Lätt att gå i samma hjulspår.

Ett förbättringsarbete i Värdeforum

Framtiden?
Alla ska delta i aktiviteter och
känna att det är kul.

Bättre liv för sjuka äldre
i Östergötland

Intresserad av Famnas Värdeforum?
Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas
Värdeforum? Vi planerar nu följande program.

Förbättringsteam och coacher
FÖRBÄTTRA. Team från mikrosystemet arbetar med ett konkret
förbättringsarbete i den egna verksamheten för att öka sin kompetens
kring systematiskt förbättringsarbete med hjälp av verktyg som 5P,
Orsak-Verkan analys, Mål, Mätningar och PGSA.
COACHA. I gruppen finns en coach som stödjer, inspirerar och leder
teamet genom processen med hjälp av verktyg som Ansvars och
rollfördelning, Mötesteknik, Kreativt tänkande och en fördjupad
förståelse för systematiskt förbättringsarbete.

Ledning
LEDA. Programmet har fokus på att utveckla ledningens roll som en
grupp och dess funktion för att stödja systematiskt förbättringsarbete i
vardagen med hjälp av verktyg som Systemförståelse,
Förbättringsmodellen, Processer och LEAN samt Balanserade mål och
mått.
KVALITETSLEDNING. Går igenom och utvecklar verksamhetens
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att kunna använda
det för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i det
vardagliga arbetet.
MÄTA. Hur skapar och använder vi mätningar för att koppla ihop
förbättringar i mikrosystemet med ledningens behov av att leda och styra
verksamheten? Vi arbetar djupare med verktyg för Systemförståelse,
Processer, Nationella data, Statistik och Analys.

Kostnader
För alla verksamheter i landet som bedriver äldreomsorg och övriga
verksamheter i Stockholmsregionen har vi nu finansiering för deltagande
i Värdeforum. För dessa verksamheter utgår ingen avgift. Övriga
verksamheter betalar en självkostnadsavgift, men Famna arbetar aktivt
för finansiering inom fler områden.

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

