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Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd
Box 490
129 04Hägersten

Vaktmästeriet/post

Kommunicering
av beslutsunderlag
Inspektionen
förvårdochomsorg
(IVO) genomför,
somnitidigareunderrättats
om, en
tillsynsinsats
medanledning
avdenpågående
smittspridningen
av covid-19
i Sverige.
Tillsynen
fokuserar
att ta redapåvilkaåtgärdersomvidtagits
föratt förhindra
smitta och
minskasmittspridning.
Tillsynen
fokuserar
ävenpåmedicinsk
vårdochbehandling
för
äldresombor påsärskildaboenden
ochriktarsigmotalla kommuner
ochregioner
i landet
samt vissaenskiltbedrivnaverksamheter/vårdgivare.
IVO hardärutöver
fördjupat
tillsynen
vidföljande
boende.
•

Solbergavård-ochomsorgsboende.

Innan
enmyndighet
fattar beslut i ett ärendeskaden,omdetinteär uppenbart
obehövligt,
underrätta
densomär partom allt material avbetydelseförbeslutet. Partenskaocksåges
tillfälle att inomenbestämd tidyttrasigövermaterialet. Detta framgårav25 §
förvaltningslagen
(2017:900), FL.
IVO skickardärförden/de
intervjuer
somgenomförts
kopplat
till smittspridning.
IVO
skickarävendetmaterial somär avbetydelseförkommande
beslut till er somansvarig
för
vissdelavdenhälso-ochsjukvård
somgestill äldresombor påsärskildaboenden
i er
kommun.
När detgällerIVO:s sammanställning
avgenomförd
journalgranskning
villIVO
upplysa
er omatt denendastomfattarboendetshälso-ochsjukvårdsjoumaler
ochaktuella
patientjournaler
frånansvarig
läkarorganisation.
VidarevillIVO informeraomatt andra
berördaparterparallelltmed denna
kommunicering
får möjlighet
att yttrasigövervissa
underlag.
Pga. dettakandetbli aktuelltmedytterligarekommunicering
i ett senarelägei
handläggningen.
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Ni harmöjlighet
att yttraer övermaterialet. Yttrandetskahakommitintill IVO senast
den 24 november2020.IVO kandärefterkommaatt fatta beslut, äveni detfall ni inte
kommitinmedett yttrande.
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Ni ges samtidigtmöjlighet
att:
•

gekompletterande
information
omåtgärdersomvidtogs
föratt hindra
smitta i
verksamheten
ochminskasmittspridning,

•

ge enbeskrivning
avhursvårigheter
i detarbetet harhanteratsoch

•

berätta hurniser pådensmittspridning
somblev.

Ävendessasvarkankommaatt ingåi IVO:s underlag
förbeslut. Svarskahainkommit
till
IVO inomsamma tid somangesovan.
Vidkontakt
medIVO i dettaärendeangediarienummer
3.5.1-21753/2020
PåuppdragavinspektörenHelenaNilsson.

Annika
Österman
Administratör

Bilagor;
3.5.1- 21753/2020-3
- Intervju
medMAS
3.5.1- 21972/2020-15
- Intervju
medHS-direktören
3.5.1- 21753/2020-8
- Joumalgranskning
3.5.1-15759/2020-3- Intervju
från 1000-tillsynen
3.5.1- 21753/2020-13
- Intervju
sjuksköterska
3.5.1- 34944/2020-6- Intervju
PAL
3.5.1- 34944/2020-8- Intervju
verksamhetschef,
läkare

Stockholms
stad

Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning
Avdelningen
för äldreomsorg

Handläggare
KristinaStröm
Telefon:08508
23 504

Tjänsteutlåtande
Dnr HÄ 2020/215-7
Sida 1 (6)
2020-11-16

Till
Inspektionen
för vårdochomsorg
Avdelning
Öst
Att: HelenaNilsson
Box 6202
10234 Stockholm

Yttrande med anledningav pågåendetillsyn av
Solbergavård- och omsorgsboende
Yttrandetrördentillsyninspektionen
förvårdochomsorg
(IVO)
av Solberga
vård-ochomsorgsboende
medanledning
av
genomför
denpågående
smittspridningen
avcovid-19
i Sverige.
IVO:s dnr:3.5.1-21753/2020
Verksamheten
harberettsmöjlighet
att yttrasigöverinhämtat
underlag
samt
• gekompletterande
information
omåtgärdersomvidtogs
för
att hindra
smitta i verksamheten
ochminskasmittspridning,
• ge enbeskrivning
avhursvårigheter
i detarbetethar
hanterats,och
• berättahurniser pådensmittspridning
somblev.
Lägesbeskrivningvid tiden för smittspridningen
Stockholm
stadinförde
besökstopp
den18mars ochbesöksförbud
den1 april. Solberga
vård-ochomsorgsboende
hadesinaförsta
bekräftade
fall avcovid-19
den1 april.
Vidett vård-ochomsorgsboende
utförsinsatsernahuvudsakligen
enligtsocialtjänstlagen.
Hälso-ochsjukvården
utgör
endasten
mindre,menviktig
delavverksamheten
i ett normalläge.
Vid
pandemiutbrottet
innebar
detatt verksamheten
påmycketkorttid
behövde
ställa ominsatsernatill att i stortsett barahandla
om
hälso-ochsjukvård.

Hägersten-Älvsjöstadsdelsförvaltning
Telefonvägen
30
Box 490
12904Hägersten
Telefon08-508
22 000
Hagersten-alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Det finnsintelagstöd
i socialtjänstlagen
föratt organisera
arbetet
sominomslutenvården.
Lagenmedger,till exempelinteatt boende
flyttasfråndetegnaboendet
utanmedgivande.
Att förhindra
ochskydda
personer
meddemenssjukdom
hardärför
smittspridning
varitenutmaning
förverksamheten,
inteminstmedtankepåden
bristpåskyddsutrustning
ochannatmaterial, till exempel

Stockholms
stad
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plasthandskar,
munskydd,
visir, skyddsförkläden
ochhandsprit
som
uppstod
närpandemin
brötuti mars.
Verksamheten
arbetaralltidmedbasalahygienrutiner
och
klädregler
i omvårdnadsnära
situationer.Solberga
vård-och
omsorgsboende
hari ett normalläge
tillgång
till skyddsutrustning
ochmaterial enligtovan
förcirkatvåveckor.Stockholms
stadhade
inteett beredskapslager
förskyddsutrustning
ochmaterial vid
pandemiutbrottet,
så detuppstod
snabbt
enbristföralla behövande
verksamheter
i helastaden.
I början
pandemin
lågstortfokus
påregionens
hälso-ochsjukvård,
intedenhälso-ochsjukvård
somkommunen
ansvararför. Flera av
riktlinjerna
ochrutinerna
vidcovid-19
frånregion
Stockholm
och
Stockholms
stadfannsintenärverksamheten
hadesin
smittspridning
utanhartillkommitochrevideratsefterhand.
Vidtidpunkten
förverksamhetens
smittspridning
fannsinteden
testkapacitetförbredtestning
avpatienterochpersonal
somfinnsi
dagsläget.Indikationerna
förprovtagning
ochrekommendationerna
förvilken
skyddsutrustning
somskaanvändas
ochnärharockså
revideratsefterhand.
MAS ochverksamhetschef
ser att ovan
beskrivna
faktorerkanha
haftbetydelse
fördensmittspridning
somblev.
Medicinsk
ansvarig
sjuksköterska
(MAS) hargranskat
hälso-och
sjukvårdsdokumentationen
avseende
palliativvårdi livetslutskede
förpatientermedbekräftad
covid-19.
Granskningen
visaratt
dokumentationen
behöver
förbättratspåflera punkter.
MAS och
verksamhetschef
kommeratt tillsammansmedFamiljeläkarnai
Saltsjöbaden
ta fram gemensammarutinerförhur
brytpunktsbedömning
ochbrytpunktssamtal
skagåtill, detvillsäga
enbeskrivning
av innehåll,
vemsomskahållabrytpunktssamtalet
medpatient/anhörig,
hurdetskaföljasupp
att denanhörige
förstått
vadpalliativvårdinnebär,
hurerbjudande
omefterlevandsamtal
ska
gåtill ochhurdettaskadokumenteras
i journalen.
Rutinerna
ska
implementerasi kommunens
särskildaboenden
föräldrei
stadsdelen.

Yttrandemed anledning
av pågående
tillsyn
avSolberga
vård-ochomsorgsboende

Åtgärder föratt förhindrasmittspridning
Solberga
vårdochomsorgsboende
hadesinaförstabekräftade
fall
avcovid-19
den1 april. Den 13 mars gjorde
verksamheten
en
riskanalys/handlingsplan
föratt identifierariskerochse övervad

Stockholms
stad

Tjänsteutlåtande
Dnr HÄ 2020/215-7
Sida3 (6)

verksamheten
behövde
åtgärda.Denutgick
ifrånden
beredskapsplan
förhälso-ochsjukvård
vidcovid-19
somtogsfram
av stadensmedicinskt
ansvarig
sjuksköterskor
(MAS) påuppdrag
aväldreförvaltningen.
Kompetensom basala hygienrutiner
harpersonal
kontinuerligt
utbildats
Föratt säkerställakompetensen
i basalahygienrutiner
vidcovid-19.
Utbildningstillfällen
hölls
avsjuksköterskorna.
Utbildningsmaterial
från
avdelningsvis
Vårdhygien
Stockholm
haranvänts,
till exempelgjorde
all personal
webbutbildning
igen.Utbildningsinsatserna
omfattade
Vårdhygiens
ocksåpraktiska
moment,till exempelövning
i hurskyddsutrustning
tas avochpåsamt rengöring/desinfektion
avvisir. Egenkontroller
avföljsamhettill basalahygienrutiner
ochklädregler
gjordes,och
görsgenom
självskattning
ochobservationer.
Skyddsutrustning
Bristenpåskyddsutrustning
i början
avpandemin
innebar
att
hadestorasvårigheter
att säkerställatillgången.
verksamheten
Initialtanvändes
delvisegentillverkad
skyddsutrustning,
till
exempelvisirochskyddsförkläden.
Verksamheten
arbetade
intensivt
föratt säkratillgången
påmaterial, bådeviaupphandlade
ochej upphandlade
leverantörer.
På ett tidigtstadiumskapades
ett
centraltförrådi verksamheten
ochrutinerförkontinuerlig
ochhantering
avskyddsutrustning
upprättades.
inventering
Efter entidsamordnades
beställningar
ochleveranserav
skyddsutrustning
ochmaterial till stadensverksamheter
aven
materialgrupp
påstadsledningskontoret.
Allt eftersomförbättrades
tillgången
till skyddsutrustning.
I dagsläget
är tillgången
på
skyddsutrustning
god.
Utifrångällande
rekommendationer
började
all personal
i slutetav
maj/i början
avjuniatt använda
heltäckande
visiri
omvårdnadsnära/ansiktsnära
situationer
hosboende
somintehade
misstänkteller bekräftad
codvid-19
föratt minimerariskenatt
symtomfripersonal
skullesmitta denboende.

Yttrandemed anledning
av pågående
tillsyn
avSolberga
vård-ochomsorgsboende

Kohortvård/särskiltavdelad personal
Att förhindra
smittspridning
ochskydda
personer
med
demenssjukdom
ochkognitiv
sviktharvaritenutmaning
för
verksamheten.
Enheten
hararbetatefter gällande
rutinerför
kohortvård/särskilt
avdelad
personal
förpatientermedmisstänkt

Stockholms
stad
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eller bekräftad
covid-19.
Extrapersonal
sattes införatt kunna
hanteradetökade
behovet
avpersonal.
Redani ett tidigtskede
samverkade
ocksåverksamheten
medhygiensjuksköterska
från
Vårdhygien
Stockholm
föratt säkerställaatt kohortvården
utfördes
pårätt sätt.
Utökade städrutineroch fysisk distansering
Verksamheten
följde,ochföljerrekommendationer
ochrutinerfrån
omdagliga
åtgärderi Säbosominnefattarutökade
städVårdhygien
ochtvättrutiner,
ommöblering
avallmännautrymmen
ochpå
föratt underlätta
fysiskdistansering
ochdärmed
avdelningarna
minskariskenförsmittspridning.
Provtagning
I början
saknades
heltstruktur
föratt få ensnabb
överblick
av
aktuelltsmittlägegenom
provtagningar
ochprovsvar.
MAS tog
fram enmall/enExcelfilsomanvänts
i alla kommunala
verksamheter
i stadsdelen
meduppgifter
omprovtagningar
och
provsvar.
Sjuksköterskorna
haransvaratföratt uppgifterna
är
uppdaterade.
Genomdettaharalla berörda,
detvillsägaMAS,
verksamhetschef
ochsjuksköterskor
helatidenkunnat
följadet
aktuellasmittläget.
Vidtidenförsmittspridningen
på Solberga
vård-och
omsorgsboende
fannsintederiktlinjereller dentestkapacitetför
bredtestning
ochsmittspårning
i region
Stockholm
somfinnsi
dagsläget.Indikationerna
förprovtagning
avpatientervari början
endastvidfeberoch/ellerluftvägssymtom.
Möjligheten
att provta
personal
somvarhemmamedsymtomkomförsti mittenpåapril.
Screening
avboende
i samband
medinflyttning
frånhemmet/
utskrivning
frånsjukhus
ochsmittspårning
vidbekräftade
fall var
möjligtförsti senaredelenavjuni.Då varsmittspridningen
av
covid-19
i verksamheten
över.
I månadsskiftet
juni/juli
erbjöds
boende
ochpersonal
möjlighet
att
antikroppstesta
sig. Av58testadeboende
hade6 antikroppar
trots
tidigarenegativa
odlingssvar.

Yttrandemed anledning
av pågående
tillsyn
avSolberga
vård-ochomsorgsboende

Kommunikationoch informationsöverföring
Det harvaritenstorutmaning
att hanteradetstora
informationsflödet
ochsäkerställaatt verksamheten
hade
uppdaterad
information
omrekommendationer,
riktlinjeroch
rutiner.Senpandemins
början
harMAS omvärldsbevakat,

Stockholms
stad
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samordnat/paketerat
ochinformeratverksamheterna
omgällande
rekommendationer,
riktlinjerochrutinerfrånregion
Stockholm,
Socialstyrelsen
ochStockholms
stad.
Folkhälsomyndigheten,
MAS ochverksamhetschef
hadetäta avstämningar
omaktuelltläge
ochverksamhetens
åtgärder.Föratt hanteradetstora
informationsflödet
höllverksamhetschef
dagliga
mötenmed
legitimeradpersonal
omnuläget
ochuppdatering
avaktuella
riktlinjerochrutinervidcovid-19.
Baspersonalen
informerades
dagligen
avlegitimeradpersonal.
På varjeplanfannsenutsedd
sjuksköterska
medansvarföratt säkerställaatt all baspersonal
hade
tillgång
till aktuellariktlinjerochrutiner.All personal
informerades
i veckomöten
medverksamhetschef/enhetschefer
omaktuelltläge,
vidtagna
ochplanerade
åtgärder.
Bemanning
Frånmittenavmars ökade
sjukfrånvaron
markant.
Rekommendationen
var, ochär att personal
somharminstasymtom
påcovid-19
skastannahemma. Extrapersonal
sattes inochHRavdelningen
gavstödi anställningshantering
så att avdelningen
kunde
fokusera
påannat.
Samverkan
Samverkan
internochexterntharvaritenviktig
förutsättning
föratt
kommatillrätta medsmittspridningen.
Verksamheten
villlyftaatt envälfungerade
samverkan
med
Familj eläkamaharvaritenviktig
delföratt kommatillrätta med
smittspridningen.
MAS hadedagliga
samverkansmöten/avstämningar
medläkarverksamheten
under
hela
tidensmittspridningen
pågick.
Verksamheten
harocksåhafttillgång
till vårdhygieniskt
expertisochkontinuerligt
tagitstödav
hygiensjuksköterska
frånVårdhygien
Stockholm.
Underpandemins
inledning
tillsatte Hägersten-Älvsjö
stadsdelsförvaltning
enseparatstyrgrupp
sombestod
avett antal
olikafunktioner.
Styrgruppens
främsta uppgift
varatt samordna
förvaltningens
arbetekopplat
till pandemin
ochvaraenbrygga
mellanförvaltningens
olikaverksamheter
ochförvaltningsledning.
Stadsdelsnämnden
harkontinuerligt
informeratsomlägeti
stadsdelen
under
helapandemin.
Yttrandemed anledning
av pågående
tillsyn
avSolberga
vård-ochomsorgsboende
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Hägersten-Älvsj
ö stadsdelsförvaltning
202011-18
-

KristinaStröm
Medicinskt
ansvarig
Sjuksköterska

Yttrandemed anledning
av pågående
tillsyn
avSolberga
vård-ochomsorgsboende

Beata Torgersson
V erksamhetschef
Solberga
vård-ochomsorgsboende
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