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Inspektioner för vård och omsorgs (IVO)
granskning


1700 äldreboenden granskades i Sverige.



Fördjupad granskning av medicinska vård och behandling vid 98
äldreboenden, vara två i Gävle kommun.



Stigslunds äldreboende – inga brister



Vallogården vård och omsorgsboende – brister i förutsättningar att ge hälso
och sjukvård av god kvalitet och brister i hälso och sjukvårdsjournaler.



Svar till IVO den 15 mars-21 innehållande vidtagna åtgärder och åtgärder som
kommer att genomföras

.


En avdelning vid Vallongårdens äldreboende



Hälsocentralen City



Granskningsperiod 1 februari -1 juni 2020.
Intervjuer med hälso och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg,
verksamhetschef och ansvarig läkare HC City, medicinsk ansvarig
sjuksköterska(MAS) och sjuksköterska vid Vallongården. Journalgranskning av
hälso och sjukvårdsjournaler.



Brister avseende arbetssätt, bemanning och kompetens.



Brister avseende de boende och närståendes delaktighet och rätt till
information



Våren 2020 –pandemin ny, högt tempo att införa nya rutiner, riktlinjer och
följsamhet. Rekommendationer ändrades från vecka till vecka. Oro hos
medarbetare att bli smittad och föra smitta vidare.

Omedelbart genomförda åtgärder:
Översyn och justering av vikariehantering
Säkerställande av introduktion till vikarier avseende rutiner Covid-19 smitta
Kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal avseende vård i livets slut, basala
hygienrutiner och klädregler.
Utifrån hög sjukfrånvaro- erfaren sjuksköterska flyttades till Vallongården
Förstärkning av kompetens hos omvårdnadspersonal med intern rekrytering av erfarna
undersköterskor.
Översyn, förtydligande och individuellt anpassade rutiner för hur information till kund
och anhöriga gällande kunds hälsotillstånd ska ske.
Kvalitetsmöte med verksamhetschef HSL, MAS, enhetschef och sjuksköterskor för
uppföljning av åtgärder.
Under 2020 arbetades nytt samverkansavtal/läkaravtal för särskilt boende fram.

Planerade åtgärder:


Arbetsgrupp – genomlysa och identifiera eventuella otydligheter i nuvarande
organisation samt ta fram förslag på en struktur där hälso- och
sjukvårdsfrågor(HSL) samlas i ett eget verksamhetsområde.



Dokumentationsutbildning i HSL för all personal inom Välfärd Gävle.



Utbildning i läkemedel och delegering för samtliga sjuksköterskor och
enhetschefer.



Nytt forum för legitimerad personal och berörda chefer inom Välfärd Gävle,
leds av MAS och MAR( medicinsk ansvarig för rehabilitering) i syfte att öka
kompetensen kring hälso- och sjukvårdsfrågor.



Utbildning och införande av ViSam beslutsstöd för samtliga sjuksköterskor.

Pågående arbete:


Avvikelsehantering- ett arbete startade 2019 där det framkom behov av
förbättring. Arbetet kommer att färdigställas 2021.



Samverkan mellan Gävle kommun och Region Gävleborg:



Samverkansmöten med Region och länets alla kommuner(from mars-20)diskuterar medicinska frågor och fattar beslut om vissa gemensamma rutiner.



Lokal samverkan i Gävle(from april-20) med samtliga hälsocentraler. Syfte att
stärka samverkan och gemensamt arbeta för att stärka patientsäkerheten.



Kommunsamverkande central med de offentligt drivna hälsocentraler (from
mars-20), samverkan gällande de mest sköra patienterna inom samtliga
boenden, LSS och hemsjukvård.

