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Ärende
Kvalitetsuppföljning avseende hälso- och sjukvård har genomförts av Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsammans med ansvarig sjuksköterska från Ekerö
vårdcentral vid Brunna gruppbostad kvartal 1, 2014.
Kvalitetsuppföljning omfattar uppföljning inom följande områden; de boendes
diagnoser och symtom, samarbete mellan personal och sjuksköterska och läkare från
Ekerö Vårdcentral, samarbete med övriga vårdgivare, delegeringar/
läkemedelshantering, avvikelser, basala hygienrutiner, tandvårdsstödsintyg samt
egenvård.
En sammanfattning utifrån genomförd kvalitetsuppföljning gällande hälso- och
sjukvård presenteras. Åtgärdsförslag lämnas för att ytterligare förbättra
patientsäkerheten på Brunna Gruppbostad.
Boendes diagnoser och symtom
De bor 5 personer på Brunna gruppbostad. De boendes ålder är mellan 21 år och 54
år. De boende har diagnos autism, asperger och utvecklingsstörning samt epilepsi.
Samarbete Brunna gruppbostad/ Sjuksköterska/ Läkare
Samarbetet mellan gruppbostaden och ansvarig sjuksköterska fungerar bra. Det är
lätt att nå sjuksköterkan via mobil för rådgivning. Ansvarig sjuksköterska kommer
minst en gång varannan vecka samt vid behov till gruppbostaden. De boende har
läkemedel fördelade i dospåsar som färdigpackas av apoteket där namn,
personnummer, läkemedel, datum och tidpunkt finns beskrivet.
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Samtliga boende har en och samma ansvarige husläkare utifrån sitt husläkaruppdrag
som tillhör Ekerö vårdcentral. Vid behov av medicinsk bedömning har det varit lätt
att få tid hos doktor på Ekerö vårdcentral.
Samarbete med övriga vårdgivare
Några av de boende har även kontakt med specialistkliniker gällande sina
neuropsykiatriska symtom. Informationsöverföringen kan ibland vara knapphändig
där nyinsatta ordinationer inte kommer till ansvarig husläkares kännedom.
Information/ diskussion till personalen på gruppbostaden att alltid påminna hälsooch sjukvårspersonalen på andra kliniker att alltid sända aktuell läkemedelslista/
behandlingsmeddelande till ansvarig husläkare på Ekerö Vårdcentral.
Delegeringar och läkemedelshantering
Delegeringar utfärdas till personalen vid Brunna gruppboende av ansvarig
sjuksköterska. För tillfället har 27 personal på Brunna gruppbostad aktuell delgering
att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Delegeringsbesluten omfattar att ge medicin
ur färdigdispenserade dospåsar, dosetter samt administrera medicin vid behov.
Ansvarig sjuksköterska delar dosett till boende som inte har dina mediciner i dospåsar
via apoteket. Vissa läkemedel måste delas i dosett då de inte klarar av att ligga i
dospåsar som förpackas av apoteket.
Förbättringsåtgärd är att upprätta tydliga separata signeringslistor gällande medicin
som ges vid behov. Där ska tydligt framgå vid vilket symtom/ indikation medicinen
ska ges och vilken mängd/ styrka samt max dos per dygn och under vilket tidsintervall
medicinadministreringen kan upprepas.
Blanketter lämnas till ansvarig sjuksköterska att fylla i då flertalet av de boende har
ordinationer från läkare angående vid behovs medicin.
Avvikelser
Personalen på Brunna gruppbostad har god kännedom angående kommunens rutiner
för hälso- och sjukvård vad gäller avvikelser i samband med läkemedelshantering.
Information lämnas till ansvarig sjuksköterska från Ekerö Vårdcentral att kopia på
avvikelse som gäller läkemedelshantering alltid ska sändas till Mas. Personalen
använder den av Mas upprättade avvikelseblanketten vid negativ händelse/ tillbud/
avvikelse.
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Basala hygienrutiner
På Brunna gruppbostad finns handsprit och engångshandskar i samtliga lägenheter.
Engångshandskar används vid kontakt med kroppsvätskor och kontakt med blod.
Engångsplastförkläden finns.
Mas lämnar råd angående webbaserad E-utbildning på nätet som finns att tillgå från
Vårdhygien (SLL).
Tandvårdstödsintyg
Samtliga boende har tandvårdstödsintyg vilket innebär att munhälsobedömning
årligen erbjuds de boende i deras hem av tandhygienist från Stockholm läns landsting.
Vid munhälsobedömingen ska förutom den boende och tandhygienisten även
personal på gruppbostaden delta då råd och tips i samband med munvård lämnas av
tandvårdspersonalen.
Ett par av de boende går regelbundet till specialisttandläkare.
Egenvård
Ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskan) bedömer att de boende som
är ordinerad läkemedel som tas kontinuerligt på Brunna gruppbostad har behov av
hjälp och skötsel gällande sina läkemedel. Därmed finns inget beslut angående
egenvård.
Sammanfattning
Möjlighet till förbättringsåtgärder är att ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal
upprättar tydliga signeringslistor som personalen kan följa då läkemedel ska ges vid
behov. Detta för att säkerställa att den boende får rätt läkemedel, rätt styrka, vid rätt
indikation samt att det tydligt går att skriva ned resultatet av den givna dosen som ges
vid behov.
Samarbetet med ansvarig sjuksköterska från Ekerö Vårdcentral fungerar bra.
Sjuksköterska besöker gruppbostaden en gång varannan vecka samt vid behov.
Personalen tar kontakt med ansvarig sjuksköterska vid behov för delegering/
förnyelse av delegering/ råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Mas lämnar blanketter till enhetschef på Brunna gruppboende samt till ansvarig
sjuksköterska från Ekerö vårdcentral gällande; flödesschema över negativ händelse/
tillbud/ avvikelse, avvikelserapportblankett, rutin över vem som ska kontaktas under
jourtid gällande hälso- och sjukvårdsfrågor. Information till personalen på Brunna
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gruppboende samt till ansvarig sjuksköterska från Ekerö Vårdcentral att kopia på
läkemedelsavvikelse alltid ska sändas till kommunens Mas.
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