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Svar på yrkande från Bildnings- och omsorgsnämnden
Bakgrund
Enligt sammanträdesprotokoll 2018-04-16 (BON: 2018/90) då MAS redovisade
patientsäkerhetsberättelsen för 2017 framkom att Barbro Orrestrand (S)
tilläggsyrkar tillsammans med (S), (MP), (V) samt (KD) följande:
”För att minska problem med fall- och läkemedelshantering yrkar vi att
personalgruppen lämnar förslag på åtgärder som skulle underlätta för dem i deras
arbetssituation”

Personalens svar på åtgärder
Ansvarig enhetschef har ställt frågan till sin personalgrupp och följande svar har
inkommit.
Hus A

Ökad grundbemanning.

Somatiskt

Kortare (6h) arbetsdag för att orka hålla fokus/ vara

boende

närvarande.
Inga delade turer (gäller helger).

Hus B

Digitala signeringslistor.

Demensboende

Digital övervakning. (troligen digital övervakning som

menas)
Natten

Mer, faktisk tid med de boende.
Mer rehabträning för de boende mer fysioterapeut.
Gå fler, riktade utbildningar. Önskan om
specialistkompetens/ ökad kunskap inom vissa områden
som omvårdnadspersonal inom HSL både gällande
läkemedelshantering och fall.
Enhetschefen vill tillägga att dialog kring avvikelser sker på
APT varje månad. För att på ett kreativt sätt skapa
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förutsättningar för personalen har planering skett utifrån
utvecklingsområden som löper fram till sommaren 2019.
Processanalys med frågeställning utifrån önskeläge, behov
och rollansvar.

Hus C

Vid dubbelbemanning när vi normalt bara är två personal

Korttid

blir det svårjobbat. Vi behöver då vara fler personer. Vi ser
inte när de faller i dagrummet när vi är upptagna inne på
rummen och hjälpmedel försvårar ibland, speciellt för de
med demenssjukdom.
Försöker arbeta med riskbedömningar.
Mindre stress, vi har dubbelbeläggningar 12 istället för 8
och på 2 personal blir det 4 var i normalfall, därför måste
vikarier ha delegering klart från början så att
läkemedelshanteringen fungerar.

Ordinärt boende Tydliga signeringslistor.

Hemtjänst

Uppdaterade läkemedelslistor.
Att vi tar med hela pärmen in till Bollegården så att
sjuksköterskan omgående ska göra ändringar till nästa
dostillfälle.
Synonympreparaten gör det svårarbetat.
Senior alert- arbetet behöver komma igång, forum och
förutsättningar behövs för teamarbete kring detta,
kompetens finns.

Sjuksköterskor

Bättre struktur och framförhållning över vid behovsmedicin
hos patienten.
Bättre struktur på signeringslistor- önskvärt är digitala
signeringslistor.
Dosrulle till alla med många läkemedel.
Blisterförpackning på större mängd narkotiskt preparat
(förpackning i burk som apoteket levererar är inte optimal).
Undvika passage till Bollegården av gäster genom vår
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arbetsmiljö/ ”Torget”.
Tillgängligheten till sjuksköterskan för personal och
patienter måste finnas kvar men respekteras.
Arbetsterapeuter Egentligen det vi gör idag. Vad forskning visar på som
Fysioterapeuter

förebygger fall hos äldre är träning av styrka och balans och

Rehabenhet

viktigast att satsa på styrketräning som ger förbättrad
balans.
Generellt är gruppbaserad motion effektiv, både för äldre
som har en förhöjd fallrisk och för dem som inte har det.
Resurser för det finns inom rehabenheten idag.
Att förebygga fall och skador främst frakturer innebär
information om kost, motion, rökning, alkohol, upptäcka
benskörhet och ev. behandling för detta.
Hjälpmedelsförskrivning för kompensering av förmågor.
Behöver jobba i team vid fall och återta arbetet med Senior
alert.
Förändringar i boendemiljön.
Checklista/lathund när det gäller åtgärder i miljön för att
minska fall pga mattor, placering av möbler, sladdar och
vikten av nattbelysning mm .
Gemensam och tydlig strategi och att redan bestämda
rutiner följs. Boende med stor fallrisk är tillgodosedd med
första paret höftskyddsbyxor och halksockar.
Information om rutiner för alla nyanställda oavsett
yrkeskategori.
Inköp av fallskyddsmattor främst hus B är aktuellt.
För att nå ut till alla äldre i samhället behöver man kanske
utnyttja den lokala tidningen Annonsmarknaden och
kommunens äldredag ?
Även utanför bostaden såsom gånghjälpmedel och broddar
vintertid mm.
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