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Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa
en kultur av ständiga förbättringar. I Stockholms län har under hösten 13 team*
och 74 medarbetare från landsting, kommuner, idéburna och privata utförare
systematiskt jobbat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vårdens
och omsorgens vardag. Förbättringsområdena berör allt från demensvård till
social samvaro, vårdpreventiva arbetssätt och vård i livets slutskede.
Höstens omgång har genomförts i ett samarbete mellan Famna och utvecklingsledarna i Stockholms län inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för
sjuka äldre. Teamens resultat presenteras på Vernissagen den 18 december.
Här kan du läsa mer om Famnas Värdeforum » och Team Stockholms län »

* Deltagande team kommer från Attendo - Rio vård- och omsorgsboende &
Kampementets vård- och omsorgsboende, Stiftelsen Danvikshem, Karolinska
universitetssjukhuset - Onkologiska kliniken, Löjtnantsgården, Nacka kommun Seniorcenter Talliden & Sofiero, Rosstorps äldreboende, Stiftelsen Rödakorshemmet Kattrumpstullens & St:Eriks vård och omsorgsboende, Solna stad - Skoga
äldreboende, Stockholms stad - Vård- och omsorgsboenden Mälarbacken och
Koppargården , Upplands Väsby kommun - Korpkulla Äldreboende
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Program
13:00 - 13:15 Välkomna Lars Pettersson, generalsekreterare Famna
Teampresentation av respektive coach
13:15 - 14:00 Mingel och samtal med förbättringsteamen
14:00 - 14.30

Famnas Värdeforum och Team Stockholms län
Anna Larsson, utvecklings- och plattformsledare Äldrecentrum
Viktoria Loo, utvecklingsledare Famna

14:30 - 15:15 Mingel och samtal med förbättringsteamen
15:15 - 15:45 Samtal om en bättre äldreomsorg
Eva Frunk-Lind, förvaltningschef på Äldreförvaltningen Stockholms stad
Malin Appelgren, ordförande i omvårdnadsnämnden Solna stad
Vita Kiluk, verksamhetschef Danvikshem
Samtalet leds av Thomas Schneider, kvalitetsansvarig Famna
15:45 - 16:00 Avslutande reflektioner
Eva Nilsson-Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet

FÖRBÄTTRAT TEAMARBETE FÖR ATT MINSKA BPSD‐SYMTOM
Anna Eriksson, Camilla Bergqvist, Christina Granholm, Hamdi Hassan, Jarek Raubo
och Jemma Myrberg (jemma.myrberg@attendo.se)

Ett förbättringsprojekt i
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Attendo Kampementet och Rio är två närliggande vård och
omsorgsboenden med liknande verksamheter som drivs av
Attendo AB på uppdrag av Östermalms stadsdelsnämnd.
Här bor 80 personer med demenssjukdom. Hos oss arbetar
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster,
undersköterskor, vårdbiträden och Silviasystrar.
Verksamheterna bedriver personcentrerad vård och arbetar
utifrån ett salutogent förhållningssätt dvs. att försöka bevara
det friska hos varje individ.

Förbättringsområde
I båda verksamheterna finns brukare som uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom (BPSD). Vi ville undersöka förekomsten och möjliga orsaker till uppkomsten av dessa
symtom. Kan vi förbättra vårt arbetssätt för att minska BPSD‐symtom hos brukarna?

Mål och hypotes
Genom en förbättrad struktur i arbetet kring brukare med demens är målet att förebygga BPSD‐symtom hos
dessa personer. Ett mer strukturerat teamarbete kring brukaren ger en ökad trygghet för denne och vi kan
på ett bättre sätt än tidigare tillgodose de behov som finns innan BPSD‐symtom uppstår.

Inledande steg
Intervjuer gjordes med omvårdnadspersonalen kring deras upplevelser gällande kunskap om personer med BPSD‐symtom.
Mätningar på slumpmässigt utvalda, nyinflyttade brukare gjordes med NPI‐NH (Cummings, 1994) som är ett validerat instrument för att mäta
BPSD‐symtom. Lugnande läkemedel och sömntabletter räknades (stående och vid behovs ordinationer). Första beräkningen skedde 21
september 2012 ‐ innan implementeringen av ”Checklistan” ‐ och den andra beräkningen skedde 30 november 2012.

Genomförande och resultat
Personalen som intervjuades beskrev att de ibland är osäkra i bemötandet av personer med BPSD‐symtom.
Checklistan skapades efter vi analyserat varför medarbetarna känner sig osäkra i sitt bemötande. Några
exempel var bristande rutiner, stress/tidsbrist och för lite kunskap. Checklistan hjälper oss att ta del av
varandras kunskap och kompetens genom ett multiprofessionellt arbetssätt. Hembesöken har gjort det
möjligt för oss att träffa hemtjänsten/distriktssjuksköterska personligen vilket ofta är mycket givande, det
ger en bra bild av vem personen är som flyttar in till oss. Ett mer strukturerat arbetssätt ger mer tid över
och minskar stressen på arbetet.
NPI‐mätningarna visar att BPSD‐symtomen minskar efter att brukaren “bott in sig” några veckor på
boendet oavsett förbättringsarbetet. Dock hade en brukare fått ökade BPSD‐symtom efter en tid i det nya
boendet men poängen var ändå generellt sett lägre jämfört med innan förbättringsarbetet påbörjades.
Efter införandet av checklistan (se Fig 1) uppvisade boende mindre BPSD‐symtom vid inflytt.
Under arbetets gång och genom implementeringen av checklistan vid inflytt har vi märkt att samarbetet i
vårdteamet har ökat och detta har skapat en bättre arbetsmiljö. Checklistan gör också att alla i teamet
arbetar gemensamt och tvärprofessionellt.
Lugnande läkemedel och/eller sömntabletter stående samt vid behov minskade med ca 73 % på
Kampementet respektive 50 % på Rio (se Fig 2).
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Figur 1. NPI‐skattning av fyra personer en vecka (NPI ‐ 1v) och
5 veckor efter (NPI ‐ 5v) inflyttning på Kampementet respektive Rio.
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Figur 2: Antal lugnande läkemedel och sömntabletter, stående och vid behov
räknat på 16 boende på Kampementet respektive Rio.

Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?
BPSD‐symtomen har minskat trots reducerat användande av lugnande läkemedel och/eller sömntabletter. Nu ligger fokus ännu mer på vårt bemötande
och att verkligen möta brukaren där han eller hon befinner sig. Hembesöken som nu görs är en viktig beståndsdel när någon flyttar in till oss, det gör
att förförståelsen om personen blir större. Det ger även en möjligheten att skapa en relation innan inflytt. Vi kommer att fortsätta att arbeta på ett mer
strukturerat sätt med checklistan som hjälpmedel. Nästa målsättning är att börja registrera våra boende i BPSD‐registret som vi tror ytterligare kan
hjälpa oss att skapa en så trivsam och meningsfull vardag som möjligt för våra brukare.

Plats för
logga
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Farsana Hashemi, Veronica Hjalmarsson, Amir Chowdhury, Hanna Hassi, Eva Kureman, Isabella Grigoriou
Mail till coachen: farsana.hashemi@danvikshem.se

Verksamhet:
Danvikshem är ett särskilt boende som drivs av stiftelsen Danviks hospital som grundades
av Gustav Vasa 1553. På Danvikshem finns 188 platser för dygnetruntvård med inriktning
på omvårdnad, demens och korttidsvård samt ålderdomshem. Förutom detta finns
kurator, Rehab, eget kök och restaurang, butik, tandläkare, frisör och fotvård, kyrka och en
vacker trädgård.
Förbättringsområde:
Avdelningspersonalen på avdelningen upplevde att det fanns boenden som hade ett lågt
näringsintag under dygnet vilket bekräftades av viktnedgång.
Genom ett orsak‐verkandiagram identifierade vi ett problemområde.
Vårt förbättringsområde blev att förkorta nattfastan för att de boende ska ha möjlighet till
ett högre och jämt fördelat näringsintag under dygnet.
Mål:
Att minska nattfastan till tio timmar för att de boende ska ha möjlighet till ett större
näringsintag under dygnet med syfte att de boende ska bli piggare och orka med dagens
aktiviteter samt att bli friskare.
Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Med hjälp av PGSA‐modellen arbetade vi med systematiska förändringar.
För att kunna påvisa förändringar använde vi måtten: vikt, antal timmar för nattfasta
samt instrument Qualid, som mäter livskvalitet.
 Vi tog reda på önskemenyer för kvällsmål och frukost genom att intervjua de boende
och anhöriga. Detta för att öka lusten att äta.
 Genom observation tog vi reda på de boendes hjälpbehov under måltiden samt hur
miljön ska vara utformat för bästa stöd. Detta dokumenterades och sattes upp väl synligt
för arbetande personal.
 Vi mätte tiden för nattfastan och dokumenterade detta.

• Ökade i vikt med 0,5 kg.
• Förkortade i snitt
nattfastan med 3,7 timmar
• Förbättrade livskvalitén
enligt Qualid med 3 poäng

Mätningarna visade att:

• Ökade i vikt med 1,3 kg.
• Förkortade i snitt
nattfastan med 2,7 timmar
• Förbättrade livskvalitén
enligt Qualid med 13
poäng

Resultat:
Mätningarna efter förändringarna
visade ett gott resultat.
De boende åt mer och de gick upp i vikt.
Deras livskvalitet visade sig även ha ökat
enligt bedömningsinstrumentet Qualid.
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Qualid mätning av livskvalitet vid demens.
11 poäng = högsta livskvalitet 55 poäng = lägsta livskvalitet
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Vad har hänt vid sidan av förbättringsprojektet?
Idag finns ett ökat intresse för hela måltidssituationen på avdelningen.
Vi önskar att arbeta vidare med andra områden i vårt orsak‐
verkandiagram.
Vi har fått en ökad förståelse för varandras yrkesspecifika kunskaper och
hur dessa behövs för att omsorgen ska fungera optimalt.

Vecka 47

Hur går vi vidare?
Vi kommer att ta reda på riskpatienters önskemenyer och
en bedömning av hjälpbehovet vid måltiden ska göras.
Vi har diskuterat att se över frukost och kvällsmålsrutiner
samt vilka tider måltiden serveras för att säkerställa en
kortare nattfasta för alla boenden på avdelningen.

Vad har vi lärt oss?
Betydelsen av att personalgruppen är engagerad, har en klar målsättning och
god kommunikation för att ett förändringsarbete ska fungera.
Vi har fått tillgång till verktyg att använda för att bedriva förbättringsarbete.

Ett förbättringsprojekt i

Brytpunktsamtal i livets slutskede
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Teammedlemmar Kidi Zemariam, Anneli Berg, Kathrin Wode, Mia Abramsson, Pia Petrovic och
Nina Markholm Nordgren, coach (nina.markholm‐nordgren@karolinska.se)
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Avdelning P14, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna är en akut onkologisk slutenvård med 18 vårdplatser,
medelvårdtiden är 4 dygn. Målgruppen är vuxna patienter med bröstcancer, gynekologiska tumörer och sarkom i både kurativt
och palliativt skede. Vi har 1‐10 dödsfall/månad. På avdelningen finns undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast,
arbetsterapeut, dietist, sekreterare, kurator, sammanlagt ett 30‐tal anställda.

Utgångspunkt
Få brytpunktsamtal i Svenska Palliativregistret, otydligt i journalen huruvida
brytpunktssamtal har ägt rum och vad man kommit överens om. En Enkätundersökning
visar att patienter önskar mer strukturerad information om sin sjukdom. Personal önskar
kunna ge mer psykosocialt omhändertagande.

Definition
Enligt socialstyrelsen är ”brytpunktsamtal ett samtal mellan ansvarig läkare och patient
om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i
den fortsatta vården diskuteras utifrån patienten tillstånd, behov och önskemål.” Det
är i regel bra om även anhöriga och ansvarig vårdpersonal är med vid samtalet. Vården
ändrar nu inriktning från att huvudsakliga målet ha varit livsförlängande till att vara
lindrande. Meningen med brytpunktssamtal är att den sista tiden i livet ska kunna
användas meningsfullt.

Mål
Alla patienter som avlider på vår avdelning ska ha erhållit ett brytpunktsamtal, helst
tillsammans med sina närmaste. Om patienten inte var i skick för samtal ska åtminstone
anhöriga ha erhållit närståendesamtal.

Arbetssätt

Resultat

Sedan oktober 2011 registreras patienter som avlider på
avdelningen i Svenska Palliativregistret. Registreringen håller sedan
september 2012 en jämn och hög nivå då den utförs av
specialistsjuksköterska.

Teamet, patienten och anhörig är förberedda inför samtalen.
Samtalen sker på samtalsrum i ostörd miljö; i möjligaste mån är
anhöriga och vårdpersonal med.
Övertagande vårdgivare får en bättre översikt över hur insatt
patient och anhörig är i situationen.
Mätningarna från okt 2011 – juni 2012 är osäkra då
registreringen var ny resp. otillräcklig dokumentation. Vi ser en
positiv utveckling från sommaren 2012 med fler brytpunktsamtal
och mindre otydlighet i journalerna som ett resultat av
förbättringsarbetet.

Åtgärder
Vi har diskuterat behov, innehåll och meningen med
brytpunktsamtal. Personalen har utbildats i vad brytpunktsamtal i
sent palliativt skede är. Checklista används vid ronden för att
säkerställa att teamet utreder om det finns behov för
brytpunktsamtal. Sökordet ”Brytpunktsamtal” är inlagd i
journalsystemet (Take Care) och vi dokumenterar när det genomförs.

Spinn‐off effekter
• Ändrade rutiner för påfyllning i förråd mm frigör tid
• Teamarbetet har förbättrats. Uppfattningen att vi är en grupp som
har ”högt i tak” har förstärkts.
• Alla medarbetare känner sig mer informerad och uppdaterad om
patientens situation vilket leder till bättre omhändertagande
• Ökad medvetenhet kring sekretess och miljöns betydelse för
samtal generellt
• Våra samtalsrum utnyttjas i mycket större utsträckning

Lessons learned
Vi har lärt oss att systematiskt se efter förbättringar, mäta vad vi gör,
testa åtgärder och utvärdera det vi provat. Att det är viktigt att bjuda
in hela arbetsgruppen i arbetet och sprida information så alla är
delaktiga i processen. Erfarenheterna från det arbetet har visat
vikten av att:
• tidigt identifiera patienterna
• skapa system för symptomkontroll och systematisk uppföljning
• skapa rutiner för samtal med patient/närstående
• ge patienten tillgång till fortlöpande symptomkontroll,
brytpunktssamtal, vård och omsorg, trygghet och välbefinnande

Dokumenterade brytpunktssamtal
Data från Svenska Palliativregistret
Nya arbetssätt tillämpas
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Hur går vi vidare?
Vi vill fortsätta med ett ständigt pågående förbättringsarbete på
vår avdelning och fortsätter att mäta, utvärdera och förbättra
vårt arbete. Resultaten från Palliativa registret visar fler
förbättringsområden som vi vill ta tag i. En ny förbättringsgrupp
kommer att vara med i Famnas värdeforum till våren för att
skapa en hög kompetens på avdelningen avseende mätningar
och förbättringsverktyg.

Ett förbättringsprojekt i
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www.lojtnantsgarden.se
Kristina Modéen, Marie Eringstad, Lingh Nguyen, Anna Rydén, Birgitta Roos
Kirsi Nieminen (kirsi.nieminen@lojtnantsgarden.se
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Välskötta och säkra hjälpmedel
‐ ett steg mot ökad säkerhet för de
boende
De boendes tankar om hjälpmedel:

Verksamhet
Löjtnantsgården är ett äldreboende med humanistisk kristen människosyn som drivs av
Immanuelkyrkan och är beläget på Östermalm i Stockholm. Vi har 54 vårdplatser uppdelade på
två somatiska och tre demensenheter. Vår vision är ett värdigt liv och bästa möjliga
välbefinnande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.

”stor trygghet”
”betyder mycket, kommer
ingenstans utan dem!”
”ett stöd i livet..”

Förbättringsområde
Vi valde att titta på våra rutiner angående funktionskontroller av hjälpmedel. Varje kontaktperson
har ansvar för att de befintliga hjälpmedel inklusive larm är rengjorda och fungerar på rätt sätt.
Om och när man upptäcker något fel kontaktas rehabpersonalen omgående. Efter kontrollen
signerar man på en särskild signeringslista. Antalet signeringar hade gått ner under det sista året
och vi ville höja upp dem igen samt uppmärksamma detta område genom att göra ett
förbättringsprojekt i samarbete med Famna.
Hjälpmedlen är en viktig och väsentlig del av våra boendes vardag. De flesta är helt eller delvis
beroende av olika sorters tekniska hjälpmedel.
Mål
Ökad säkerhet för de boende genom en förbättrad rutin och systematik kring
funktionskontroll och rengöring av hjälpmedlen.
Vad har vi gjort och vad har vi åstadkommit?
Vi har använt metoderna 5P och fiskbensdiagram för att kartlägga vårt nuläge. Vi har även
frågat våra boende vad hjälpmedlen betyder för dem i deras vardag. Vi har också gjort en
enkät för att kartlägga personalens idéer och tankar om ämnet. Efter detta genomförde vi
olika småskaliga tester på två olika avdelningar. Vi har infört nya rutiner som synliggjort MTP‐
pärmen (MTP=medicintekniska produkter), vi har börjat skriva in påminnelse om hjälpmedels‐
kontroll i egen kolumn i vecko/dagsplanering och vi har infört ”drive‐in”‐tvätten på en enhet.
Testerna och de nya rutinerna har resulterat i fler signeringar.
Ännu har vi inte nått 100% men vi är på god väg!
Resultat
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Vad har vi lärt oss?
• Att vi genom enkla och små förändringar kan förbättra våra rutiner.
• Att våga tänka ”utanför de givna ramarna”
• Hjälpmedelskontroller kan göras till en aktivitet.
• Fått verktyg för att arbeta med systematiska förbättringar.
• Att tänka på hur viktigt det är att synliggöra även de små förbättringarna.

vecka 18 ‐ 35
före förbättringsarbetet

vecka 36 ‐ 48
efter förbättringsarbetet

Hur går vi vidare?
• Vi vill höja medvetenheten och kompetensen om
hjälpmedlen genom att anordna löpande korta
utbildningar om ämnet till all personal.
• Vi fortsätter att synliggöra statistiken.

Lilla gruppen förebygger oro och ångest hos personer
med demenssjukdom på gruppboende
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Helena Hagberg, Johanna Wallin‐Mårtensson, Marjo Moberg, Hoa Hoang , Eva Fawaz Lindström
Anette Norman (anette.norman@stockholm.se )

Mälarbacken vård‐ och omsorgsboende är ett gruppboende med 182 lägenheter, vackert beläget vid Mälaren i Bromma. Vår inriktning är gruppboende för demenssjuka. Varje enhet är
uppdelad i tre grupper med 9/9/8 lägenheter. Enstaka lägenheter är för korttidsboende och för äldre personer med psykiska funktionshinder. Här finns träffpunkt Marys café, vårdhundteam,
båten Flåtten samt möjligheter till kulturarrangemang. Våra ledord är Helhet, Öppenhet, Respekt och Ansvar. I FAMNA projektet är fler kompetenser representerade som sjukgymnast,
undersköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens i demensvård

Problemområde

Vi har identifierat ett behov att skapa en tryggare och lugnare tillvaro på enheten genom ett personcentrerat förhållningssätt i enlighet med de nationella
riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Framför allt på eftermiddagarna och kvällarna vandrar oroliga boende omkring tillsynes planlöst mellan
enheternas olika grupper, utan förmåga att orientera sig eller på egen hand skapa en känsla av sammanhang i sin tillvaro. Ångest ‐ och orosutlösta beteenden
trappas upp i takt med att otryggheten ökar.

Förbättringsprocessen
• Arbetsteamet gör kontinuerliga
utvärderingar och uppföljningar av den
individuella genomförandeplanen.
• Kontinuerlig handledning och
arbetsplatslärande.

• Personalenkät gällande för‐ och
nackdelar med ”Lilla gruppen”.
• Mätning av givna doser vid
behovsläkemedel mot oro.
• Mätning av BPSD symtom.

• Mål: förebygga oro och ångest och öka
välbefinnandet för våra boende.
• Boendes behov har kartlagts med mät‐
instrument som beteendeschema och
personskattning.

4.Agera

1.Planera

3.Studera

2.Göra

Lilla gruppen

• Lilla gruppen
• Frukostklubb vardagar kl. 8‐11 med värdinna
från caféverksamhet.
• Personcentrerat bemötande utifrån en
individuellt dokumenterad
genomförandeplan med livsberättelsen som
grund.
• Följa nationella riktlinjer för demenssjuka.

Lilla gruppen består av 3 till 4 boende som är i behov av extra stöd för att hantera sin tillvaro. Deras oro och ångest övergår lätt i rop‐, skrik‐ eller vandringsbeteende som är mycket
påfrestande både för dem själva men också för deras närmaste omgivning. Symtomen uppstår när de lämnas ensamma, t.ex. när personalen är upptagen med andra uppgifter. Lilla gruppen
samlas på eftermiddagen då behovet oftast är som störst. Personalbemanningen är utökad från sex till sju personer på kvällen. En utbildad Silviasyster ansvarar för och tar hand om gruppen,
Silviasystern känner de boende samt deras behov väl.
Lilla gruppen sitter avskilt där de kan finna lugn och ro och utför aktiviteter allt efter stundens behov. I samband med middagen som intas gemensamt finns också möjlighet att vara delaktig
vid dukning och disk. Det är av stor vikt att Silviasystern som håller i gruppen får hjälp av sina arbetskamrater vid oförutsedda händelser. Gruppen ska aldrig lämnas utan tillsyn.

Mätningar
Antal givna doser vidbehovsläkemedel mot oro
som alla boende på enheten har fått.

BPSD symtom – en deltagare i Lilla Gruppen

Lilla Gruppen
startar

8

Vanföreställningar
Hallucinationer
Agitation/aggressivitet
Ångest
Irritabilitet
Motoriskt avvikande beteende

6
4
2
0
v.38‐39

v.40‐41

v.42‐43

v.44‐45

v.46‐47

Resultat

”Har ni som personal märkt någon skillnad efter
att Lilla gruppen startat? I så fall vad?”

Färre givna doser vidbehovsläkemedel mot oro förbättrar välbefinnandet hos de svårt sjuka äldre.
Diagrammet visar på minskad användning av vidbehovsläkemedel mot oro.
Staplarna som beskriver Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom är utdrag från
skattningar gjorda i BPSD‐registret. Målet med BPSD personskattning är att nå under den röda linjen. De tre
gjorda skattningarna på en boende visar att problemområden som agitation, ångest, irritabilitet och
motoriskt avvikande beteende har sjunkit markant sedan Lilla gruppen startade. De minskade BPSD ‐
symtomen ger en lugnare och mer harmonisk boendemiljö och minskar behovet av läkemedel mot oro.

Vad har vi lärt oss?
• Att även små förändringar i arbets‐ och förhållningssätt kan göra stor skillnad i
vardagen.
• Att när vi försöker göra det vanliga ovanligt bra har det en stor betydelse för
både boende och personals välbefinnande.

”Stor skillnad, vi kan
arbeta i lugn och ro. De
boende stressas inte upp
längre och vi får en
harmonisk miljö. Ibland
skulle man önska att den
fanns även på
förmiddagen”.

”Jag tycker det har blivit
lugnare på
avdelningen.”

”Att det blivit
lugnare på
avdelningen,
speciellt vid
måltider.”

Hur går vi vidare?
• Tillgodose personalens behov av handledning och reflektion.
• Bedriva internutbildning med den palliativa vårdfilosofin som grund.
• Fortsätta utveckla den personcentrerade vården med de nationella riktlinjerna som
grund. Kompetensen ”finns i huset” men behöver kontinuerligt underhållas för att
inte falla i glömska.

Öka den sociala samvaron på Talliden

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum

Elin Falk, Marlene Kähr, Clary Larsson, Sarah Jönsson och Marie Wiberg
elin.falk@nacka.se

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Verksamhet
Nacka Seniorcenter Talliden är en kommunal verksamhet där det finns 49 st platser som är uppdelade på somatiska platser, demensplatser
och korttidsplatser. Verksamheten är består av sju mindre enheter/avdelningar som skapar en hemtrevlig atmosfär. Det finns en stor salong
som används till underhållning, större gemensamma aktiviteter och som är den samlingsplats där boende från hela verksamheten kan
träffas i.
Bakgrund
Tidigare under 2012 genomförde vi en undersökning bland våra
boende i temat Hälsa och vad det betyder för dem och det
framkom att det som värdesattes mest var den sociala samvaron
med andra.

Då

Mål ‐ Öka den gemensamma sociala samvaron på Nacka
Seniorcenter Talliden.
Vårt team vill att salongen ska bli en naturlig mötespunkt för
våra boende. Det ska även bli en plats för miljöbyte.

• Mät‐ och informationstavla
placerad synlig för samtliga
medarbetare på Talliden.
• Möte med personal som ska
vara tillgängliga i salongen.

• Information till medarbetare,
anhöriga och boende om vårat
förbättringsarbete .

• En sekretär görs om till ett
fikabord där samtliga är
välkomna att ta kaffe, te och
kaka.

• Utformat aktiviteter som
boende efterfrågat och detta
medför att boende stannar kvar
i salongen och umgås med
andra boende.

• Rutin om hur arbetet ska
utföras i salongen av den
person som är tillgänglig i
salongen.

• Lämplig bakgrundsmusik spelas
för att inge stämning i
salongen.

Fig 1. Utvald avdelning
20
15

Antal besökare

• Regelbundna och inplanerade
veckomöten med teamet där vi
arbetat med olika verktyg som
hjälper till i förbättringsarbetet.

• Intervjuer med boende
utfördes i början av arbetet.
Frågan som ställdes var ”Vad
tycker du om den
gemensamma sociala
samvaron i salongen idag?”.

Antal besökare

Vad vi gjort Då‐Nu

Mätning
Mätningar utfördes på en utvald avdelning där 11 personer bor,
varav några även deltog i förundersökningen. Avdelningen skrev
upp varje gång någon boende gick ner till salongen för social
samvaro under sju veckor, se Fig 1. Efter vecka två gick besöken
ner och efter analys av resultatet kom det fram att flera boende
blivit sjuka och hade svårt att delta i den sociala samvaron.
Samtidigt såg teamet att fler besökte salongen varför det
beslutades att utföra en mätning på hela huset där
aktivitetsbiträdet fyllde i antal boende som deltog i den social
samvaron under 12 dagar, se Fig 2.
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Fig 2. Hela huset
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Resultat
Det som framkom i mätningarna var att aktiviteter som är
omtyckta (bl.a. musik, gymnastik) av boende gör att fler stannar
kvar i salongen och har social samvaro. Det som även syns är att
den sociala samvaron och besöken i salongen varierar från dag
till dag, vilket kan bero på dagsformen för de boende. I stort så
har den sociala samvaron ökat och det befinner sig fler boende i
salongen. Medarbetarna har blivit mer engagerade och
erbjuder boende att komma ut till salongen.
Ännu fler borde
komma hit och
träffas

Åh nu serveras det
kaffe i salongen!
Åke 83år

Maja 85år

Nu
Vad har vi lärt oss?
• Svårigheten att motivera och få med medarbetare.
• Att använda olika verktyg för att se, lösa och arbeta med
problem/frågeställningar. Teamet uppskattade framförallt
tankehattarna som utgick från olika perspektiv att se på
frågeställningen/problemet.

Hur går vi vidare?
• Fortsätta förändringsarbetet inom verksamheten.
• Arbeta vidare med miljön i salongen då det under intervjun
framkom att boende vill kunna använda den öppna spisen
vilket ej går i nuläget på grund av möblering som står i vägen.

Kattrumpstullens vård‐ och omsorgsboende

Ett förbättringsprojekt i

En meningsfull vardag

Värdeforum

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Coach Thérèse Liljestad (therese.liljestad@redcross.se), Ann Galle, Katarina Bokell, Selemawit Keset och Dina Pereyra

VERKSAMHETEN

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE

Kattrumpstullen drivs av Stiftelsen
Rödakorshemmet på uppdrag av Östermalms
stadsdelsnämnd. Boendet har 97 lägenheter
uppdelat på fem avdelningar: Tre somatiska och
två med inriktning på demenssjukdom. Vi är över
100 personer som är fast anställda och det finns ca
23 olika nationaliteter bland oss som arbetar.

Vi märkte att personalen ofta saknade tid för att
umgås med våra äldre, hinna med och skapa
aktiviteter etc. Personalen arbetade dessutom på
många olika sätt och kontinuitet saknades i det
dagliga omvårdnadsarbetet. Vi valde att förbättra
rutiner och struktur för att skapa en meningsfull
vardag för våra äldre.

GENOMFÖRANDE

MÅL

• Intervju med 3 av våra boenden på avdelningen
• Förbättra dokumentationen.
• Mättavla synlig för personalen, mätningen
pågick i 7veckor.
• Skapat rutiner för det vardagliga
omvårdnadsarbetet och spridit dessa till all
personal på avdelningen.
• Tagit bort gamla aktivitetslistor och skapat
nya/förbättrade aktivitetslistor.
• Informerat personal och anhöriga.
• Synliggjort vad en aktivitet innebär.
• Personalen har lärt sig/förbättrat
dokumentationen kring detta.
• Intervju med tre boende på plan 3:
1. Känner du glädje och meningsfullhet i din
vardag?
2. Hur stort engagemang känner du att
personalen har i ditt vardagliga liv?
3. Känner du att du blir erbjuden aktiviteter?
4. Får du göra det du önskar? (Tex; gå ut på
promenader, utflykter etc.)

• Lära oss och arbeta med verktyg som tex; PGSA,
5P, fiskbensdiagram, SMART etc.
• Få enhetliga arbetsrutiner och struktur för det
dagliga omvårdnadsarbetet.
• Öka de dagliga aktiviteterna både i grupp och
individuellt anpassad.

RESULTAT
• Dagliga aktiviteter har ökat markant
• Dokumentationen har förbättrats
• Personalen kan nu ta ut sina raster och ändå hinna
med det dagliga omvårdnadsarbetet.
• Boende och anhöriga är mer involverade i vad som
sker på avdelningen, då vi synliggjort aktiviteterna.
• Att utläsa hur mycket de förbättrade aktiviteterna
gjort för personens välbefinnande utifrån
intervjuerna är svårt att tolka, då det verkar som om
själva samvaron, stunden av närvaro och total
koncentration i mötet räckte för att skapa glädje och
meningsfullhet för våra boenden.

Antal aktiviteter

DAGLIGA AKTIVITETER
Boende
intervjuas

Nya rutiner
introduceras

18
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Övrigt
Tipspromenad
Musik
Filmvisning
Pyssel
Gymnastik
Spel
Högläsning
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VAD HAR VI LÄRT OSS/SVÅRIGHETER
•
•
•

Fått verktyg för systematiskt utredningsarbete t.ex. lärt oss
använda SBAR, PGSA – hjulet och 5P
Sett på avdelningen hur förbättrade rutiner och struktur gör
vardagen enklare =arbetsschema (Lättare se över dagen, raster,
tid för aktiviteter mm)
Synliggöra vad aktiviteter för äldre innebär genom att ha skapat
aktivitetsscheman, samt underlättat dokumentationen för
personalen då den finns mer tillgänglig nu än tidigare

8‐ 13‐
sid. sid.

Utevistelse
Bakning

v.46

FRAMTIDEN FÖR OSS/MÅL
• Se till att fortsätta arbetet, följa upp våra mål
• Hålla aktivitetsscheman levande, ständigt informera personalen
• Sprida vårt utvecklingsarbete till de övriga avdelningarna på
huset
• Anmäla ett nytt Team till våren 2013

En förbättrad kommunikation

Ett förbättringsprojekt i

för säkrare omvårdnad
St: Eriks vård‐ och omsorgsboende

Värdeforum

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Robert Unga, Deolinda Ramos, Monica Ekholm, Alex Tesfayohannes ,
Kirsti Arama (kirsti.arama@redcross.se)

St:Eriks är ett vård‐ och omsorgsboende med demensinriktning som drivs av Stiftelsen Rödakorshemmet på
uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Vi finns vid Karlbergskanalen.
Boendet har 30 lägenheter fördelade på fyra enheter. Vi som arbetar här är vårdbiträden, undersköterskor,
sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och vår verksamhetschef. Vi arbetar utifrån ett salutogent
förhållningssätt.
Vår gemensamma värdegrund är Röda korsets grundprinciper:
humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet och universalitet.
Målsättning
• Förbättra rapportkulturen.
• Införa morgonrapporter för att säkerställa
informationsöverföringen till personal,
boende och anhöriga.
• En bättre och säkrare omvårdnad för våra
boende genom att personalen är väl‐
informerad.

Bakgrund
”En god kommunikation mellan boende, anhöriga och
personal är grundförutsättningen för hög kvalitet och
trygghet i vården” ‐ Stockholm stad.
”Brister i kommunikation och informationsöverföring
är ett riskområde i vården” ‐ Socialstyrelsens .
Vi såg förbättringsutrymme på detta område pga. våra
bristande rapportrutiner. Under hösten tillfrågades
anhöriga hur de uppfattar vår informationsöverföring,
de bekräftade förbättringsbehovet.

Genomförande ‐ PGSA

Nya rutiner
introduceras
Närvarande medarbetare

• Planera‐fasen; Problemområdet, bristande informationsöverföring, uppdagades
under brainstorming. Med hjälp av fiskbensdiagrammet fann vi grundläggande
orsaker till vårt problem t.ex. tidsbrist, inga överlappningstider och olika arbetstider.
• Göra‐fasen; Vi bestämde oss för att införa morgonrapport. och försökte även
intervjua en av våra boende angående hur han anser att personalen kommuniserar
med varandra och vad som kunde förbättras. Vi kunde dock konstatera att det är svårt
att tillfråga de boende själva pga. deras demenssjukdom. Vi började med våra
morgonrapporter på en enhet med nio boende med målsättning att få till rapporten
tre gånger i veckan. Vi tog hjälp av kommunikationsverktyget SBAR för att få en
struktur på mötet.
• Studera‐fasen; Efter fyra veckor delades en enkät ut där personalen fick svara på fem
frågor gällande rapporternas betydelse, innehåll och effekter. Vi analyserade svaren
och bestämde oss för att fortsätta med rapporterna.
• Agera‐fasen; Vi bedömde att vår data räckte och nu har vi rapporter som
framkommer i vår resultat och slutsats.
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Resultat
•
•
•
•
•
•

Införandet av rapporter uppskattas och ses som mycket värdefullt av personalen.
Personalen känner sig tryggare och bättre informerade.
Alla tar större ansvar. Dokumentationen i rapportpärmen ger en helhetsbild, även för de som börjar sitt arbetspass senare under dagen eller efter ledigheten.
Anhörigas kritik om bristande information mellan personalen har minskat sedan morgonrapporterna infördes.
Under intervjun med vår ena boende framkom det att han redan på morgonen ville bli informerad om dagens aktiviteter.
Vi hoppas att detta i sin tur leder till bättre omvårdnad och säkrare vård för våra boende, vilket var vårt ursprungliga mål. Vi kommer att följa upp dessa
effekter bland annat genom att se om antalet avvikelser kring fall och medicinering minskar. Vi vet att anhöriga uppskattar detta förbättringsarbete och vi
kommer att följa upp deras upplevelser kring informationsflödet.

Slutsats
• Det är möjligt att göra en förändring trots att det är mycket annat som händer inom verksamheten.
• Man måste våga prova nytt och gå ifrån gamla vanor, nu har vi en välfungerande morgonrapport!
• Vi har lärt oss att använd verktyg som PGSA och SBAR i arbetet med förbättringar som vi kan tillämpa på
nya förbättringsområden.
• Dagboksblad som används, som en checklista, ska tas med på morgonrapporten.
• Omsorgspersonalen skall få stöd för att kunna göra en bättre dokumentation i journalsystemet Parasol.
Svårigheter under arbetets gång har varit att få tid till veckomöten med hela teamet, mycket beroende på
att många av oss arbetar deltid.
Framtida planer
Sprida arbetssättet och den kunskap vi har fått till de andra enheterna och hjälpa dem att komma igång med
morgonrapporterna.
Komma ihåg att vara lyhörda och flexibla för andras idéer, de kan utforma och tillföra något nytt som gör att
det blir ännu bättre för de vi finnas till för.

Hur kan vi öka känslan av
trygghet hos våra sjuka äldre?

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum

Bättre liv för sjuka äldre
-team Stockholms län-

Emma Andersson, Galina Ardebäck, Sheila Khan, Katarina Nyström, Katarina@rosstorp.nu

Rosstorps Äldreboende ligger vackert beläget med utsikt över sjön Flaten i Rönninge och ägs av Vårdpilen. Vi har 66 vårdplatser för
boende på sjukhem, demensboende samt korttidsboende. Medelåldern för våra boende är ca 83 år.
Vi är cirka 60 medarbetare bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, diakon, sjukgymnast, kock, vaktmästare.
Vi lägger stor vikt vid kompetens och kunnande samt arbetar aktivt med egen kompetensutveckling.
Trygghet, självbestämmande och värdighet är viktiga ledord för vårt dagliga arbete.
Rosstorps äldreboende drivs med en kristen värdegrund och har därför varje vecka andakter och gudstjänst.
Rosstorps värdegrund sammanfattas som: ”Allt det du vill att någon ska göra för dig ska du också göra för någon annan”

Målsättning
• Att de boende ska uppleva känslan
av trygghet på minst
7 på en VAS-skala från 0-10.
• Att öka den boendes känsla av en
meningsfull tillvaro genom att
individanpassa aktivitetslistorna
med individuella mål.

Förbättringsområde
Vi har uppmärksammat att det finns
behov att förbättra trygghet för våra
boende.

Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Orsak-verkananalysen med fiskbensdiagram visade att trygghet och individanpassade aktiviteter var viktiga områdena för att skapa en
meningsfull social tillvaro.
Vi intervjuade fyra boende och frågade ”Hur trygg känner du dig här på Rosstorps Äldreboende?” Vi frågade också om vilken typ av
aktiviteter som varje boende var intresserad av. Därefter individanpassade vi den boendes aktivitetslista och skapade individuella mål.
Detta för att uppmärksamma och synliggöra den enskildes behov. Varje vecka räknade vi ihop antalet aktiviteter den boende deltagit i.
Varannan vecka fick de boende skatta trygghet på en VAS-skala.
Upplevd trygghet mättes med en visuell analog skala (VAS). Den boende kan peka på, eller skjuta en markör över streck och kan på det
sätt självuppskatta en upplevelse. Skalan går från 0-10 där 0 = Otrygg och 10 = Känner sig helt trygg.

Fyra boendes upplevda trygghet

VAS - Trygghet
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Mål
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Resultat
Av de fyra boende som var med i projektet har tre under denna
period skattat högre på VAS-skalan jämfört med utgångsvärdet
och ligger nu över målvärde. När det gäller aktivitetslistorna har
mätvärdena varierat från vecka till vecka och behöver följas
över en längre tid men generellt har de legat oförändrat runt
startvärdet.
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Vad har vi lärt oss?
Vi har lärt oss att trygghet innebär skilda saker för olika
individer och att vi som personal inte alltid kan påverka alla
faktorer. Genom att VAS-skatta alla boende kan vi dock
synliggöra individen och dennes behov.

Hur går vi vidare?
Det finns många punkter att belysa kring trygghet bland annat
att utveckla kontaktmannaskapet. Detta kommer vi att arbeta
med i workshops under våren 2013.
Vi planerar att alla våra boende med start 2013 ska VAS-skatta
sin upplevda trygghet två gånger per år.

Ett förbättringsprojekt i

Social samvaro

Värdeforum

Värdefull gemenskap genom lyhörd närvaro

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Skoga Äldrecentrum finns på Jungfrudansen i Huvudsta, Solna med närhet till natur och utsikt över Ulvsundasjön och
Mälaren. Vi är stolta över vår trädgård och arbetar enligt profil ”Natur, trädgård och utevistelse”. Skoga Äldrecentrum
drivs i egen regi av Solna Stad, Humaniora, och här finns 100 lägenheter för personer med somatisk eller
demenssjukdom. Våra medarbetare är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnast. På Skoga finns även en funktionsbevarande dagverksamhet, en seniorträff samt restaurang, fotvård och
frisör. Vårdhunden Ruben är utbildad och anställd hos oss till mångas stora glädje.

Team Skoga 2012
Adiam Araya, Annelie Ekdahl, Yerga
Habremichael, Teblets Kebbid, undersköterskor.
Susanne Ehlin‐Enström, sjuksköterska.
Sawza Atroshi, arbetsterapeut , coach
Kontakt: Sawza.atroshi@solna.se

Boendes behov och önskemål:

PGSA
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Mätning av trivsel vid eftermiddagsfikat.
I början tillfrågades de boende men de
ville inte svara av olika anledningar.
Personal som känner de boende mycket
väl och kan tolka deras känslor .
gjorde då en skattning av boendes
sinnesstämning och välbefinnande.

Göra

Agera

Bakgrundsinformation genom
intervju. Boende värdesätter social
samvaro och tolkar det som ”trevlig
gemenskap”.
Förändringsarbetet ger
positiv
energi
Planera






Hur går vi vidare?
 Arbeta med att försöka bibehålla förbättrade
arbetssättet
 Teamet fortsätter träffas regelbundet
 Vi fortsätter mäta i perioder och utvärderar
resultatet
 Fortsätta med Senior Alert

Förändrad kultur:
Boende och personal ser varandra med
nya ögon och har kommit varandra
närmare.
Ökad sinnesstämning bland boende.
Boende sitter längre vid fikastunderna.
Luncherna känns mindre stressiga och
personalen hinner med.

Andel av närvarande

Studera
Vad har vi lärt oss?
 Försöka uppmuntra alla boende att sitta med på
fikastunden
 Små förändringar för personal kan innebära
stora förbättringar för de boende
 Aktivitet är inget krav, många gånger räcker det
med att luta sig tillbaka och bara lyssna.
 Strukturerat arbetssätt resulterar i minskad
stress
 Aktiviteter lockar anhöriga att stanna längre
 Att lyssna och vara mer lyhörd för de boende.
Vad vill de?
 Fördelaktigt att ha ”aktiviteten” i bakfickan vid
behov

___

Neutral Gubbe: Uttrycker varken
glädje eller missnöje

Mi

Missnöjd Gubbe: Uttrycker oro,
irritation eller liknande känsla.

Antal
närvarande

Nöjd Gubbe: Uttrycker glädje
i ord eller kroppsspråk
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Vad gör jag här ?

Undrar vad
Hulda vill ha
för hjälp?
Seniorcenter Sofiero är beläget i
Saltsjö‐Boo. Vi erbjuder äldreboende
och dagverksamhet till seniorer. Vår
målsättning är att du som kund hos
oss ska känna dig nöjd och trygg
med den omsorg vi ger.
Seniorcenter Sofiero har 40 platser
varav 9 på demensboende. Alla
kunder har en egen lägenhet men
har även tillgång till gemensamma
lokaler som är ljusa och fina. Vår
trädgård skapar möjligheter till
daglig utevistelse året om.
Tillsammans med kunden vill vi
skapa ett aktivt och meningsfullt liv
och en vardag utifrån kundens egna
vanor. Vårt uppdrag grundar sig på
kundens behov och vi utvecklar
arbetsformer utifrån modern
forskning och kunskap.

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Team Sofiero: Eva Hammar,
ShoxanRahman, Katinka Alesved,
Cilla Astervall, Marie Dovhjort USK, Coach
Anne Bredberg anne.bredberg@nacka.se

Det är tur ett det finns en
Genomförandeplan så jag vet
vad jag ska göra.

Teamets upplevelse är att Genom‐
förandeplanen (GF) inte alltid följs
utifrån kundens behov. Att GF inte alltid
överensstämmer med kundens behov
och att det inte finns en enhetlig mall
över hur GF ska upprättas och tolkas.
Varför följs inte
alltid GF?

DRÖMLÄGE

Nöjd
kund!

STARTLÄGE
VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE
Kunden får den hjälp som är överenskommen i
genomförandeplanen av alla som arbetar på Sofiero

Är vår upplevelsen sann? Hur tar vi reda på det?

GRANSKNING AV GF
Agera

Planera

Studera

Göra

INTERVJUA KUND
Får du den hjälp som
står i din GF?

PGSA

5 kunder

Värdeforum

Ge rätt omsorg till våra kunder !

Seniorcenter Sofiero

‐ Ja, jag får den hjälp som är
överenskommen, förutom promenader
‐ Ja, men jag får inte samma hjälp när
det kommer ny personal, eller vikarier.
‐ Ja, men jag får vänta för länge på hjälp
när jag larmat.
‐ Ja jag får den hjälp som är avtalad.

PLANERA: Teamet granskar 3 stycken GF
utifrån 3 kriterier:
1. Uppdaterad
2. Överensstämma med kundens
behov och önskningar
3. Lätt att arbeta efter.
Godkänd = uppfyller alla 3 kriterier.
GÖRA: Granskat 3 stycken GF (hos 3 kunder
som blev intervjuade). Tidsmätt
granskning (10 min). Låtit en för kund
okänd personal arbetat utifrån kundens
GF
STUDERA: 2 av 3 GF är ej godkända utifrån
alla kriterier. Personal som gick in till kund
följde GF, vilken inte uppfyllde alla
kriterier. Kunden blev erbjuden en tjänst
som stod i GF men som inte längre var
aktuell.
AGERA: Linje diagram på redan existerande
resultat tavla, som är väl synlig för
personal samt kund på Sofiero. Mätning
visar när en GF är granskad och godkänd.

VÅRT MÅL
Resultat av granskning

Att alla kunder på Sofiero ska ha en
Godkänd Genomförandeplan 20130531

Antal granskade genomförandeplaner
Vad har vi lärt oss?
•
•
•
•

Att vi kan förändra tillsammans.
Att inte hoppa över i processen och inte skynda på för fort.
Att rätt hjälp ger mer trygghet för den boende.
Att arbeta efter GENOMFÖRANDEPLAN ger mer trygghet för personalen.

Hur går vi vidare?
• Etablera granskning av genomförandeplaner och sprida arbetssättet till alla
medarbetare på arbetsplatsmötena med start 2012‐12‐19.
• Team Sofiero ska sprida att GENOMFÖRANDEPLANEN är A och O i vårat arbete.

40
30

Mål: 2013‐05‐31

20

Antal granskade
genomförandeplaner

10

Antal godkända
genomförandeplaner

0
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En lugn och harmonisk måltid

Ett förbättringsprojekt i

Genom ett förändrat arbetssätt och en mer engagerad personal

Värdeforum

Million Tekeste, Vinay Loyal, Ronny Grenebrant, Violeta Palomera, Gurcharan Kaur, Mona Hermansen,
Samt coach: Katarina Breberg. Mailkontakt: katarina.breberg@stockholm.se

Bättre liv för sjuka äldre
‐team Stockholms län‐

Verksamhet:
Koppargårdens vård och omsorgsboende är beläget i Vällingby. Boendet består av 174
lägenheter som är uppdelade på 3 plan med inriktning mot demens och 3 plan med somatisk
inriktning. Vi har även 14 platser med växelvård och korttidsplatser. Vi arbetar med ett
funktionsbevarande arbetssätt och ser till det friska i våra boende. Vi har en stor träfflokal på
bottenvåningen där det bedrivs två aktiviteter varje dag dit alla boende är välkomna. Vi har även
frisör, fotvård, bibliotek och biograf. Vi har sjuksköterskor dygnet runt, samt sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och läkare dagtid. Vi arbetar i team tillsammans med vårdpersonalen.

Förbättringsområde ‐ bakgrund
Vi som har arbetat med projektet är sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor, vi
arbetar alla på demensavdelningar.
Vi uppmärksammade att det ofta var oroligt under måltiderna och att våra boende bara sitter
korta stunder vid bordet och ofta inte åt upp maten. Vi ville förbättra måltidsstunden eftersom
måltiderna är en av de viktigaste stunderna på dagen vad gäller både social gemenskap och
nutrition. Demenssjuka personer har av olika anledningar många gånger svårt att få i sig
tillräckligt med näring vilket kan leda till undernäring och andra negativa följder.

Målsättning
En lugnare måltid där våra boende i
lugn och ro kunde äta upp maten och
även vilja sitta kvar en stund och
samtala för den god gemenskapens
skull.

Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi satte oss ner och listade vilka störningsmoment som fanns under måltiden som kunde skapa oro bland våra boende. Vi intervjuade även
tre boende gällande hur de ville att måltiderna skulle se ut. De tyckte att lugn och ro var det viktigaste. Vi bestämde oss för att börja med
att införa förändringarna i mindre skala på avdelning 4C för att få en överblick hur det faktiskt ser ut under måltiderna. På den avdelningen
som vi valde ut bor 9 boende, 3 personer sitter i rullstol varav 1 kan förflytta sig själv.
9
8

Dessa förändringar har vi genomfört:
• Personal sitter alltid med vid bordet
• Serverar efterrätt gemensamt till alla.
• Stänger av radio/TV
• Stänger dörren till köket.
• Kvällspersonal och besökare får vänta tills alla har ätit klart.
• Inte hålla på med disk och skrammel under måltiden

7
6
5
4
3
2

Ätit upp
Samtalat
Suttit kvar 45 min

1
0

Våra tre kriterier för en lugn och god måltidsstund har varit; alla tar sig tid att äta upp sin mat, man uppmuntras och vill vara med och
samtala under måltiden och sitter kvar > 45 minuter. Eftersom vi var väldigt entusiastiska och ville börja med förändringarna genast blev
det så att när vi kom igång med vår mätning hade det redan hänt mycket positiva saker kring måltidsstunden.
Resultat:
Vi kan konstatera att måltiderna har blivit lugnare, det
är mindre oro och våra boende sitter kvar längre
stunder än tidigare. En boende som tidigare alltid åt
upp fort för att skynda in till sitt rum kan idag gå iväg
en kort stund men kommer sedan tillbaka och sätter sig
igen och är med i samtalen för att det är en trevlig
samvaro.
Det har smittat av sig
Vi har berättat om vårt arbete på arbetsplatsträffar
vilket har medfört att andra avdelningar har tagit till sig
en del av våra förslag, t.ex. att personalen sitter med
vid borden istället för att gå runt och plocka med
disken under tiden som de boende äter.

Vad har vi lärt oss?
Under arbetets gång har vi förstått att förbättringsarbete tar längre tid
att genomföra än man från början tror.
Det gäller att få med sig all personal för att det skall ge resultat.
Vi ser att det skulle ha varit lättare att genomföra förändringarna om alla
i teamet hade arbetat på samma avdelning, fördelen är dock att
förbättringar har skett även på de andra demensavdelningarna än där
testet genomfördes.
Vi har fått bra handledning på våra caféträffar och haft stor hjälp av olika
verktyg som har använts i arbetet.
Nästa steg
Vi har gjort framsteg men det finns mycket kvar att arbeta med gällande
måltiderna. Först och främst gäller det att all personal gör på samma
sätt. I nuläget och vid mätningen ovan är det alltid en person från vår
arbetsgrupp som har varit med. Målsättningen är att detta arbetssätt
skall vara en självklarhet oavsett vem som jobbar den dagen.

Förbättrad nutrition
‐ för minskad viktnedgång

Ett förbättringsprojekt i

Värdeforum
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Carina Nordström, undersköterska. Marie Sjöström, undersköterska, Katti Ghavami, arbetsterapeut.
Coach: Linn Jeppsson, sjuksköterska, linn.jeppsson@upplandsvasby.se

Korpkulla äldreboende
Korpkulla är ett litet boende med 15 platser för äldre personer med demenssjukdom.
Här arbetar en sjuksköterska, undersköterskor, vårdbiträden och köksvärdinna. Vi har
även tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut och vaktmästare. På Korpkulla
äldreboende strävar vi efter att ge de boende en meningsfull tillvaro genom att arbeta
efter individuella önskemål och behov.
Värdig äldreomsorg ‐ att få fortsätta vara den jag alltid har varit
Problemområde
Vi har noterat att flertalet av våra boende har svårt att bibehålla sin vikt och därför
löper en ökad risk att drabbas av undernäring. Därför ville vi undersöka varför de är
undernärda och på vilka sätt vi kan förbättra nutritionen.
Målsättning
• Minskad viktnedgång
• Öka välbefinnandet genom att få i sig tillräckligt med näring
Detta har vi gjort:
Vi valde ut de två boende med lägst poäng i MNA (Mini Nutritional Assessment)
i Senior alert. En orsak‐verkan analys hjälpte oss upptäcka förbättringsområden.
Vi började mäta det dagliga intaget av måltider (frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsfika) för att kunna bedöma hur stor del av
portionen den boende verkligen får i sig när på dygnet. Mätningar pågick under 6 veckor enligt följande: 0=ätit inget, 1=1/4portion,
2=1/2portion, 3=3/4 portion, 4=åt upp allt. Under mätningarna genomförda vi uppenbara förbättringar direkt när vi såg de.
Vikten följs upp regelbundet.
Resultat:
Dam A äter upp maten betydligt bättre än förut. Anhörig säger att hon alltid har tyckt mest om kaffebröd vilket har lett till att det
serveras extra smörgåsar och kaffebröd när hon önskar. Vi kunde även se att en mugg med handtag var till stor hjälp. Hon är nu mer
vaken under dagen.
Dam B äter bättre själv efter att hon fick passerad kost, ny rullstol och anpassad höjd på matbordet.
Viktförändringen har varit marginella under mätperioden, vi följer upp vikten över tiden.

Måltidsmätning ‐ dam A

Måltidsmätning ‐ dam B
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Y‐axeln visar maxpoäng på hur de boende har ätit upp maten. 0=ätit
inget, 1=1/4portion, 2=1/2portion, 3=3/4 portion, 4=åt upp allt
Maxvärdet är 7 dagar x 5 måltider x 4 = 120

Införda förändringar för dam A:
• Stämningshöjande medicin
• Aptitretare
• Avskildhet
• Extra tillsyn vid matsituation
• Mugg med handtag
• Ta reda på önskekost

Vad har vi lärt oss?
• Vi har lärt oss ett nytt arbetssätt och fått verktyg för att
kunna göra ett förändringsarbete på vår arbetsplats.
• Vi har förstått vikten av att se individuella behov och inse
att vi behöver ha fokus på individuella lösningar.
• Vi har stärkt det tvärprofessionella teamarbetet.

Fika
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Införda förändringar för dam B:
• Passerad kost
• Ändrad placering vid matbordet
• Anpassad höjd på matbordet
• Sittanpassning och smalare rullstol
• Börja äta själv och sedan få hjälp vid
behov

Hur går vi vidare?
Vi kommer fortsätta att använda verktygen för att arbeta
med kvalitetsutveckling.
Vårt mål är att alla boende på Korpkulla ska få en individuell
nutritionsgenomgång för att minska viktnedgången och öka
det individuella välbefinnandet.

Bättre liv för sjuka äldre
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Mer information
Vill du veta mer om Värdeforum och äldresatsningen
eller delta i vårens program?

Kontakta:
Viktoria Loo, utvecklingsledare Famna, viktoria.loo@famna.org
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig Famna, thomas.schneider@famna.org

www.famna.org

