Ribbings backe äldreboende
 Ligger i Edsberg och drivs av Temabo sedan 2009
 48 lägenheter uppdelade på 3 våningsplan. Två

demensavdelningar och en omsorgsavdelning
 Ribbings backe har musik som tema

Temabo

Lite om våra aktiviteter..

Temabo

Utflykter

Temabo

Bakgrund till förbättringsarbetet


På Ribbings backe har vi arbetat med
BPSD-registret sedan 2013.

 Idag har vi totalt 17 administratörer!
 Kompetenshöjande funktion och bidrar
till att tydliggöra den personcentrerade
omvårdnaden.
 Ökat teamarbete och genom
kontinuerliga uppföljningar höjs
kvaliteten för den boende.
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 Fiskbensdiagrammet hjälpte oss att
analysera i vilka situationer som oro/ångest
kan uppstå samt tänkbara orsaker till varför.
 Måltidssituationen är en sådan situation där
oro kan ta sig i uttryck vilket blev vårt ena
förbättringsområde.
 Målsättningen var att måltiderna ska vara
en trivsam stund och uppnå fem poäng på
samtliga områden på skattningsskalan.
 Vårt andra förbättringsområde var att
minska BPSD-symptomet oro/ångest på
våningsplanen (demensavdelningarna) med
25 %
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Tidsplan för förbättringsarbetet av
måltidssituationen
v. 38-40

v..38-41

v.4142

V.42-43

v.43-44

v.44-45

v.46
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•Nena gör skattningsverktyg för måltidssituationen samt att varje våningsplan får information om förbättringsarbetet på
respektive planeringsdag.

•
•
•
•

Plan 3 börjar med egenskattning av måltidssituationen v.39
Plan 2 börjar med egenskattning av måltidssituationen v. 40
Plan 1 börjar med egenskattning av måltidssituationen v. 41
Nena har inhämtat synpunkter om skattningsverktyget från våningsplaenen. Vissa justeringar och förtydliganden av skattningsverktyget görs.

• Insamling av gjorda egenskattningar
• Analys av egenskattningar, vilka åtgärder behöver vi gå vidare med för att förbättra måltidsmiljön
• Plan 3 har Teamforum 13/10 - Tema förbättringsarbete måltidsarbetet

• Åtgärder sätts in för att förbättra måltidssituationen på samtliga plan utifrån analys av egenskattningarna
• Plan 2 Teamforum 20/10 Tema förbättringsarbete måltidsarbetet samt BPSD

• Plan 1 har Teamforum 27/10 Tema Förbättringsarbete måltidssituationen samt BPSD
• Egenskattning av måltiden för att se resultat av åtgärderna

• Analys av resultat
• Nya åtgärder sätts in

• Sammanställning av vårt arbte så här långt och förberedelse inför återträffen, powerpoint 9/11
• 12/11 återträff

Förbättringsarbetet gällande måltidssituationen
 Ett skattningsverktyg framtogs med

utgångspunkt ur de rutiner som
framkommer i måltidspärmen
”Matglädje hela livet på Ribbings
backe”.
 På samtliga planeringsdagar som

våningsplanen hade (v. 38-v.40)
informerade vi om förbättringsprojekten
samt gick igenom skattningsverktyget.
 Skattningsverktyget provades och

reviderades efter önskemål från
medarbetarna.
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 Skattningar av måltidssituationen gjordes därefter

under v. 38-v.41 och sedan analyserades resultatet.
 Resultatet presenterades på våningsplanens

Teamforum samt de åtgärder som vi behövde arbeta
med.
De åtgärder som vi fokuserade på var:
 Fokus på rutiner gällande den Pedagogiska måltiden
 Fokus på rutiner gällande Dukning
 Ansvarsfördelning av roller
 BPSD-registreringar
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• I veckobreven kommande veckor tog vi upp och påminde

om de åtgärder som vi skulle arbete med och fokusera på.
• Goda exempel lyftes upp!
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 Egenskattningar av måltiderna gjordes igen v. 45 och en

analys av resultatet i början av v.46.
 Vi kunde se en förbättring av resultatet denna gång.
 Åtgärder vi nu främst fokuserade på var BPSD-

registreringar och att hitta individuella åtgärder för
boende.
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Resultatet
 Generellt kan sägas att kvaliteten gällande måltidssituationen har ökat.
 Ökad medvetenhet om de rutiner.
 Dock ej inte alltid möjligt att följa rutinerna.
 Individuella lösningar måste skapas för att få trivsamma måltidssituationer
 BPSD-symptom som ångest/oro som visats sig vid måltidssituationen för vissa boende har

minskat eller försvunnit helt på grund av förbättringsarbetet med BPSD.

 Skattningsverktyget kommer vi fortsätta använda kontinuerligt i verksamheten som

uppföljningsinstrument.
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Tidsplan: Förbättringsarbete BPSD – Minska
oron/ ångesten
•Administratörer på Plan 1 (Jonalyn, Sara och Doris) gör "studiebesök" på plan 2.
• Magneter beställs

V. 46

• Fokus på att förbättra dagplaneringen - planera in enskilda vårdåtgärder
•BPSD-skattningar görs ( Fokus på sparsamma vårdåtgärder)

v.47

v.48- v.49

• Fokus på att förbättra dagplaneringen - planera in enskilda vårdåtgärder
• Alla BPSD-administratörer samlas för gemensamt möte 25/11 kl. 13.00.

• Uppföljning av BPSD-registreringar

v. 50-v.51
• Möte 14/1 uppföljning. Måltidsskattningar v 2.
• Måltidskattnignar även v. 3 då det inte fylldes i tillräckligt unde v. 2.
• Projektgruppen är ute och deltar vid måltiderna.

v. 1-4

v.5-10
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• BPSD-uppföljningar görs - ta med vila som en åtgärd

•
•
•
•

4/2 kl. 11-12 följa upp skattningarna
Uppföljningar tills alla är gjorda.
Ta ut statistik v. 10
Skriva rapport v. 10

Åtgärder (PGSA) för förbättringsarbetet gällande
BPSD – att minska ångesten/oron på
våningsplanen
 Administratörer på plan 1
gjorde ”studiebesök” på plan 2
för att få inspiration (v. 46).
 Fokus behövdes på det
systematiska arbetet med
BPSD-registret.
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BPSD-administratörsmöte 25/11
 Alla BPSD-administratörer

samlades för att diskutera hur vi
skulle förbättra det systematiska
arbetet kring BPSD.
 Kontaktpersonen uppdaterar

BPSD-tavlan efter BPSDregistrering. Även
uppföljningsdatum måste skrivas
in.
 Daglig planering av vårdåtgärder –

Hur tydliggör vi detta?
 Hur dokumenterar vi att en

vårdåtgärd blivit gjord eller inte?
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Planering av vårdåtgärer
 För att säkerställa att

vårdåtgärderna planeras in
dagligen korrigerades den
dagplanering som
medarbetarna använder sig
utav vid morgonrapporten.

 En särskild ruta för BPSD-

åtgärder skrevs in och den
gamla rutan ”enskilda
aktiviteter” döptes om till
”övriga aktiviteter”.
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Uppföljning av vårdåtgärder


En checklista skapades för att
förbättra uppföljningen.



Vårdåtgärder fördelas på
veckodagarna för att få en bättre
överblick.



Det vi kunde se var att många
boende hade för många
vårdåtgärder.



Vi kunde även se att flera av de
vårdåtgärder som skrivits in var
vanliga omsorgsaktiviteter som hör
hemma i genomförandeplanen.



Checklistan används sedan för att
bocka av att vårdåtgärder blivit
utförda.
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 Fokus blev nu att göra BPSDregistreringar med färre
vårdåtgärder.
 Uppföljning av BPSDregistreringar gjordes v. 50-v.51
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 Kontinuerliga
uppföljningsmöten i
projektgruppen.
 Fortsatt tema på
Teamforumen.
Återkommande
punkt i veckobreven.
Temabo

Vår modell för det systematiska arbetet
Genomförandeplanen uppdateras
vid permanenta bemötandeplaner
och vårdåtgärder.

BPSD-registrering
görs tillsammans i
teamet

Vid uppföljningar används
dokumentationen för att
analysera de vårdåtgärder
som haft positiv effekt på
symtomet

Kontaktpersonen
skriver vårdåtgärderna
på BPSD-tavlan samt
datum för nästa
uppföljning

Kontaktpersonen dokumenterar
de vårdåtgärder som blivit
utförda och de som inte blivit
utförda i
veckosammanfattningen i den
sociala journalen

Vårdåtgärderna
planeras dagligen in i
dagplaneringsbladet

Vårdåtgärderna checkas av
allteftersom de blivit gjorda i
checklistan eller
dagplaneringsbladet

Resultatet


Plan 1

Det största resultat av förbättringsarbetet är att
vi hittat en modell för det systematiska arbetet
med BPSD.

 Det systematiska arbetet med BPSD-registret

har lett till att oron/ångesten minskat på
våningsplanen (plan 1 och plan 2).
 På plan 1 har ångesten minskat från 3 till 1,9

NPI-poäng (minskning med 37 %) och på plan 2
från 1 till 0,6 NPI-poäng (40 %).
 Skickligare på att analysera symtom och hitta

individuella vårdåtgärder för flera av de boende
som uttryckt ångest.
 Även påverkan på andra BPSD-symptom som
både minskat och försvunnit helt.
 Oavsett vad statistiken visar så vet vi med

säkerhet hur det är i verkligheten och kan
konstatera att det för det mesta är lugnt och
harmoniskt på våningsplanen.
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Plan 2

Vi arbetar vidare….
 På anhörigmöte 11/5 kommer vi presentera vårt

förbättringsarbete.
 Förbättringsprojekt att utbilda ett utvalt team i Durewallmetoden. Syftet är att genom kunskap om Durewall metoden kunna arbeta för att minska BPSD-symtom som
irritabilitet och agitation.
 Implementera det systematiska arbetet på

omsorgsavdelningen.
 BPSD-registreringar för de boende som har en
demensdiagnos.
 Individuella handlingsplaner för de boende som inte har en
demensdiagnos men på grund av psykisk diagnos uttrycker
liknande symptom.
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Tack för oss!
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