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lnnledning

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området

som måles.1 Kvalitetsindikatorer inngår i kvalitetsmålingssystemet for sykehjem i Oslo, sammen med

kvalitetsrevisjoner og beboer- og pårørendeundersøkelser. Formålet med målingen er å gi et

grunnlag for å vurdere, og forbedre kvaliteten  i  sykehjem. Ansvaret for å følge opp resultatene ligger

hos sykehjemmene.

Det er utviklet kvalitetsindikatorer på områdene tannhelse, fall, infeksjoner, trykksår og ernæring.

De er valgt ut etter kriterier om å være relevante, enkle å registrere, gyldige og pålitelige, og å kunne
påvirkes ved å endre prosedyrer for pleien. indikatorene er testet og vurdert av pleiefaglig personell.

To bistandsvariabler fra IPLOS benyttes for å dele beboerne inn etter lav eller høy risiko for negativt

utslag på indikatorenez. Til indikatorene tannhelse, fall og ernæring brukes variabelen «Bes/utningeri

dagliglivet», og til trykksår brukes variabelen «Bevege seg innendørs».

Kvalitetsindikatorene gir følgende måltall på sykehjem:

~Z~ Andel beboere med dårlig munnhygiene

Andel fall med moderat/alvorlig skade

Andel fall med fallforebyggende tiltak

Andel infeksjoner

Andel trykksår

Andel beboere som er vurdert for ernæringsmessig risiko

Andel beboere som er i ernæringsmessig risiko

Andel beboere i ernæringsmessig risiko som har ernæringstiltak

O  O
0.0 0.0

0
0.0

O0.000.00
0.0

O
0.9

Kvalitetsindikatorene kan belyse områder som bør undersøkes nærmere, men bør ikke brukes alene

som mål for kvalitet i sykehjem. Resultatene bør vurderes i sammenheng med resultatene fra

kvalitetsrevisjoner og beboer- og pårørendeundersøkelser. Rapporten gir mulighet til å sammenligne

egne resultater over tid, og med andre sykehjem. Vi anbefaler at resultatene benyttes  i  Iokalt

kvalitetsarbeid.

1  https://helsenorge.no/KvaIitetsindikatorer/om-kvalitet-og-kvaIitetsindikatorer#Hva-er-en-kvalitetsindikator?

2  Helsedirektoratet (2015). Veileder for registering av IPLOS opplysninger.

IPLOS-registeret inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og

omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og

omsorgstjenesten.
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Sammendrag

Tabell 1viser utviklingen  i  kvalitetsindikatorene for de fire siste målingene. Andel beboere som har

kartlagt sin munnhygiene og ernæringsstatus har gradvis økt gjennom de siste målingene.

Vurderingene er viktige for at forhold som krever tiltak oppdages, og det er derfor svært positivt at

flere beboere vurderes. Andel beboere med dårlig munnhygiene og andel beboere i ernæringsmessig

risiko har økt siden forrige måling, men forskjellene mellom målingene er ikke signifikante. Andel

beboere med trykksår har holdt seg stabilt de tre siste målingene, mens andel beboere med

infeksjoner er redusert ved denne målingen. Det er en positiv utvikling i registrerte tiltak. 91 prosent

av i beboerne i ernæringsmessig risiko har ernæringstiltak. Dette er signifikant høyere enn ved

forrige måling. I tillegg er det en høyere andel beboere som har fått fallforebyggende tiltak etter fall

ved denne målingen. Det kan være flere årsaker til endringer i tallene. Derfor er det nødvendig å se

nærmere på tallene lokalt på hvert enkelt sykehjem for å fastslå utviklingstrekkene.

Tabell 1. Utvikling de fire siste målingene (2015-2017)

Måling Måling Måling Måling

Tannhelse 2/2017 1/2017 1/2016 2/2015

Andel beboere med kartlagt BSI3 77  % 72  % 71  % 76  %

Andel beboere med dårlig munnhygiene 28  % 26  % 26 % 29 %

Andel beboere med bra/akseptabel munnhygiene 72  % 74 % 73  % 71 %

Fall

Andel fall med moderat/alvorlig skade 3% 3 % 3 % 3%

Andel fall med fallforebyggende tiltak 88 % 77 % 88  % 84 %

Infeksjoner

Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner 5  % 7 % 7 % 8  %

Trykksår

Andel trykksår 7 % 7 % 7 % 8 %

Ernæring

Andel beboere veid siste måned 94 % 91 % 91 % 93 %

Andel beboere vurdert for ernæringsmessig risiko 85  % 80 % 78  % 73  %

Andel vurderte beboere i ernæringsmessig risiko 48 % 45 % 43  % 46  %

Andel moderat underernært 23 % 22 % 22  % 23 %

Andel alvorlig underernært 7  % 6 % 6 % 7  %

Andel verken moderat eller alvorlig underernært 18  % 17 % 15 % 16 %

Andel beboere i ernæringsmessig risiko med

ernæringstiltak 91 % 83 % 82  % 78 %

3  BSI står for belegg- og slimhinneindeks, og står nærmere omtalt på side 7.
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Datamaterialet

Kvalitetsindikatorer på sykehjem registreres to ganger i året, samtidig med Folkehelseinstituttets

prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Registreringen gjelder kun

Iangtidsbeboere, og utelater derfor helsehusf Sykehjemmene benytter et registreringsskjema for

hver bruker (vedlegg 2) og beholder egne tall på avdelingsnivå. Tallene summeres i en Excel-fil, og

Helseetaten mottar en oppsummering uten personidentifiserbare opplysninger. Denne rapporten

viser resultatene fra målingen i uke 45 i 2017 (2/2017). 40 sykehjem deltok i målingen. Resultatene

sammenlignes med måling 1/2017. I denne målingen deltok også 40 sykehjem, men det har vært

noen endringer i hvilke sykehjem som inngår i målingene. Kajalund sykehjem er i lukket siden forrige

måling. Sykehjemmets resultater vises ikke i tabellene, men de er inkludert i totalene for 1/2017.

Ullernhjemmet er et nyopprettet sykehjem siden forrige måling, og er inkludert i denne målingen.

Datamaterialets kvalitet

Et godt datamateriale forutsetter validitet og reliabilitet. Va/iditet betyr å måle det som er meningen

å måle. I valg av indikatorer har vi derfor vurdert om indikatorene gir et riktig uttrykk for kvalitet.

Kvalitet er vanskelig å måle direkte, og spesielt utfordrende på sykehjem. Bedre eller svekket helse

kan være et uttrykk for pleiekvalitet. Manglende tilrettelegging rundt måltider, mistrivsel, og dårlig

munn- og tannstell kan føre til nedsatt matinntak og underernæring. Samtidig er svekket helse, som

for eksempel vekttap, en del av aldringsprosessen.

Reliabi/itet handler om datamaterialets pålitelighet. Tilfeldige eller systematiske bearbeidings- og

målefeil, som tolkningsfeil og unøyaktige registreringer kan svekke påliteligheten til datamaterialet.

Det er utfordrende å oppnå høy reliabilitet når målingen utføres av ulike personer. Forskjeller

mellom sykehjem kan være reelle, eller resultat av ulik målepraksis. Resultatene bør derfor

behandles lokalt, for å identifisere alternative årsaker til resultatene eller eventuelle målefeil.

Metode
De samlede resultatene for sykehjemsbeboerne er presentert i sektordiagram. Resultatene for de

enkelte sykehjemmene er presentert  i  tabeller, sammen med resultatene fra forrige måling. Store

variasjoner internt på sykehjem fra forrige måling kan skyldes endringer i helsetilstand og

pasientgruppe, men også tilfeldigheter.

Statistiske begreper som brukes i rapporten

Konfidensintervall: Konfidensintervall er en måte å angi feilmarginen til en måling eller en beregning

på, og er et mål for usikkerhet. Et konfidensintervall i denne rapporten angir intervallet som med 95

prosent sannsynlighet inneholder den sanne verdien av variabelen som er målt. Konfidensintervallet

avhenger av antall observasjoner i forhold til populasjonen; jo flere av alle i målgruppen som er målt,

jo sikrere er man på at det observerte resultatet er det «sanne» resultatet for alle i målgruppen, og jo

mindre blir konfidensintervallet. Hvis alle er målt, er den observerte verdien lik den sanne verdien, og

vi har ikke noe konfidensintervall. De fleste, men ikke alle Iangtidsbeboere på sykehjem i Oslo inngåri

målingen. For at målingen skal være representativ for sykehjemsbeboere i Oslo, har vi beregnet et

konfidensintervall for alle indikatorene (Vedlegg 1).

For indikatorene tannhelse og ernæring er en det bare et utvalg av beboerne som er med i

undersøkelsen som er vurdert. 48 prosent av ernæringskartlagte beboere er i ernæringsmessig

risiko. Dette er et estimat for andelen beboere i risiko ved sykehjemmene  i  Oslo. Konfidensintervallet

4 Utenbys sykehjem hvor Oslo kommune kjøper plasser er ikke med i målingen. Av hensyn til personvern er sykehjem med

færre enn 20 beboere utelatt.
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for denne andelen er 46 -50 prosent. Det betyr at kan vi med 95 prosent sannsynlighet si at den

sanne verdien for andelen beboere som er i risiko er mellom 46 og 50prosent.

For å vise hvilke sykehjem som skiller seg fra gjennomsnittet for Oslo, har vi brukt

konfidensintervallet for gjennomsnittsverdien for Oslo kommune som referanse. Det er ikke testet

om hvert sykehjem skiller seg signifikant fra gjennomsnittet. I tabellene er sykehjemmene fargekodet

etter følgende prinsipp:

Grønn: Bedre enn gjennomsnittet

Rød: Dårligere enn gjennomsnittet

Signifikant forskjell: En forskjell mellom to resultater betegnes som statistisk signifikant dersom det

er lite sannsynlig at forskjellen skyldes usikkerhet i målingen som følge av at det bare er et utvalg av

populasjonen som er målt. Det finnes flere metoder for å teste signifikans. I denne undersøkelsen har

vi vurdert overlapp mellom konfidensintervallene for to målinger. Dersom konfidensintervallene for

to målinger overlapper, kan man ikke med statistisk sikkerhet si at de er forskjellige. En signifikant

forskjell er ikke nødvendigvis en betydelig eller viktig forskjell, det betegner kun at forskjellen

sannsynligvis er reell og ikke skyldes tilfeldig variasjon.
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Beskrivelse av sykehjemsbeboerne
To bistandsvariabler fra IPLOS benyttes for  å  dele beboerne inn etter lav og høy risiko for negativt

utslag på indikatorene. Til indikatorene tannhelse, fall og ernæring brukes Beslutninger  i  dag/iglivet

som registrerer bistandsbehovet ved å ta avgjørelser og organisere daglige gjøremål, gjøre valg

mellom alternativer, disponere tiden gjøremålene tar og integrere uforutsette hendelser. Til trykksår

brukes Bevege seg innendørs som registrerer bistandsbehovet til  å  gå, bevege seg eller forflytte seg

på et plan innendørs; på flatt gulv, over terskler, ut og inn av seng, opp og ned av stol. Variablene

besvares på en skala fra 1 til 5. Verdi 1 og 2 tilsvarer lavt bistandsbehov, som vi definerer som lav

risiko, mens verdi 3, 4 og 5 er høyt bistandsbehov, og her definert som høy risiko.

Tabell 2. Antall sykehjemsbeboere fordelt etter bistandsvariabler

Beslutninger i dagliglivet Bevege seg innendørs  Anta" Anta”
Sykehjem beboere beboere

Lav Høv Lav Høy 2/2017 1/2017

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø 1 59 21 39 60 60

Akerselva sykehjem 26 99 41 84 125 123

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter 22 67 27 62 89 83

Ammerudlunden sykehjem 7 63 18 52 70 60

Bekkelagshjemmet 4 44 5 43 48 48

Cathinka Guldberg-senteret 23 102 33 92 125 122

Ellingsrudhjemmet 23 123 47 99 146 145

Fagerborghjemmet 7 50 16 41 57 56

Frognerhjemmet 15 38 9 44 53 50

Fu rusethjemmet 14 144 58 100 158 145

Grefsenhjemmet _ 4 94 15 83 98 96

Grünerløkka sykehjem 3 41 17 27 H 44 99

Hovseterhjemmet 19 144 53 110 163 126

Kantarellen bo— og rehabiliteringssenter 13 83 30 66 96 95

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 3 35 4 34 38 40

Lambertseterhjem met 3 71 20 54 74 90

Langerud sykehjem 23 136 43 116 159 159

Lillohjemmet 8 64 26 46 72 72

Madserudhjemmet 3 74 22 55 77 79

Majorstutunet bo- og behandlingssenter 19 93 25 87 112 120

Manglerudhjemmet 1 51 24 28 52 51

Midtåsenhjemmet 7 88 29 66 95 96

Nordberghjemmet 12 54 11 55 66 65

Nordseterhjemmet 20 84 41 63 104 88

Oppsalhjemmet 34 116 37 113 150 146

Paulus sykehjem 9 80 22 67 89 89

Romsås sykehjem 11 80 33 58 91 88

Rødtvet sykehjem 3 62 19 46 65 66

Sagenehjemmet 6 65 20 51 71 71

Silurveien sykehjem 8 132 46 94 140 140

Smedstadhjemmet 25 86 30 81 111 111

Sofienberghjemmet 17 68 23 62 85 85

St. Hanshaugen omsorgssenter 17 66 23 60 83 82

Stovnerskogen sykehjem 22 124 44 102 146 137

Ullernhjemmet 5 43 6 42 48 -

Uranienborghjemmet 22 75 27 70 97 94

Villa Enerhaugen 0 29 18 11 29 25

Vinderen bo- og servicesenter 9 75 27 57 84 84

Vålerengen bo- og servicesenter 14 73 23 64 87 85

Økernhjemmet 0 56 20 36 56 55

Alle sykehjem 482 3131 1053 2560 3613 3551
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1. Tannhelse

Tannhelsetjenesten  i  Oslo kartlegger munnhygienene til sykehjemsbeboere  i  Oslo. Resultatene fra

denne kartleggingen brukes i rapportering av kvalitetsindikatorer til Helseetaten. Munnhygienen

kartlegges ved bruk av en åttedelt belegg- og slimhinneindeks (BSl)5. Det beregnes en beleggindeks

for tenner/proteser og en slimhinneindeks, begge fra 1 til 4. Disse slås sammen til en BSI-sum, hvor 2-

4 er bra/akseptabel status, 5-6 er ikke akseptabel status, og 7-8 er dårlig status. Kartleggingen ble

tidligere gjennomført en gang i året, nå fordeles screeningen utover året. Hensikten med endringen

er å gi bedre oppfølging av beboere med dårlig munnhelse og bedre mulighet for å fange opp nye

pasienter. Endringen vil påvirke antallet beboerne som har fått kartlagt sin munnhygiene ved

målingen i uke 45.

Hvorfor er denne informasjonen viktig?

God tannhelse har stor betydning for den totale helsetilstanden. Smerter og infeksjoner  i  munnen

kan gjøre det vanskelig å spise og drikke, og føre til underernæring og dehydrering. Munnstell kan

være vanskelig å gjennomføre fordi beboeren har vondt i munnen, eller er redd for at det skal gjøre

vondt. Stadig flere eldre har egne tenner  i  behold. Derfor er det viktig med forebyggende tiltak.

Kvalitetsindikatoren for tannhelse gir følgende måltall:

~I~ Andel beboere med dårlig munnhygiene

Beboere med ikke akseptabel status (BSI-sum=5-6) og dårlig status (BSI-sum=7-8) er slått sammen og

utgjør kvalitetsindikatoren andel beboere med dårlig munnhygiene. Andelen beregnes ut fra antall

beboere hvor belegg- og slimhinneindeksen er kartlagt.

Resultater

Figur 1viser at belegg- og slimhinneindeksen er kartlagt hos 77 prosent av sykehjemsbeboernei

Oslo. Dette er fem prosent høyere enn ved forrige måling. 28 prosent av de kartlagte beboerne har

dårlig munnhygiene. Andelen med dårlig munnhygiene er to prosent høyere enn ved forrige måling,

men endringen er ikke signifikant.

     

   

  

å Munnhygiene
g

‘i"'<*=j'$é.*¢'i'8*
=  í23%l"

 

Figur 1. Andel beboere med kartlagt munnhygiene på sykehjem. Andelen av de kartlagte som har dårlig munnhygiene.

5 Henriksen BM, Ambjørnsen E, Axell Te. Evaluation of a mucosal-p/aque index (MP5) designed  to assess  oral care in groups

of elderly. SCD, 1999.
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Tabell 3 viser resultatene fra tannhelsetjenestens kartlegging av belegg- og slimhinneindeks per

sykehjem. Andel dårlig munnhygiene er lavest ved Kantarellen bo- og behandlingssenter (3 %) og

Fagerborghjemmet (5 %), og høyest ved Oppsalhjemmet (54  %) og Nordberghjemmet (53 %).

Tabell 3. Munnhygiene på sykehjem

Sykehjem

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø

Akerselva sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden sykehjem

Bekkelagshjemmet

Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Fagerborghjemmet

Frognerhjemmet

Furusethjemmet

Grefsenhjemmet

Grünerløkka sykehjem

Hovseterhjemmet

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Lambertseterhjemmet

Langerud sykehjem

Lillohjemmet

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtåsenhjemmet

Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien sykehjem

Smestadhjemmet

Sofienberghjemmet

St. Hanshaugen omsorgssenter

Stovnerskogen sykehjem I

Ullernhjemmet

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

Vinderen bo- og servicesenter

Vàlerengen bo- og servicesenter

Økernhjemmet

Alle sykehjem  i  prosent

Antall (antall  i  lav risikogruppe)

BSI

kartlagt

88  %

70  %

82  %

86  %

81  %

83  %

71  %

96  %

57 %

63  %

86  %

80  %

62  %

72  %

68  %

84  %

86  %

47  %

88  %

95  %

87  %

85  %

55 %

83  %

86  %

76  %

88  %

86%

72  %

81  %

75  %

80  %

69  %

75 %

40 %

71  %

79 %

82 %

71 %

84%

77%

2777

Kartlagt BSI med følgende status:

Bra/

Akseptabel

(BSI 2-4)

49

63

50

45

28

72

78

52

24

76

73

28

63

67

19

58

95

29

64

65

37

66

17

80

59

45

64

41

39

55

62

53

42

64

17

41

17

47

35

30

72 %

2009

Ikke

akseptabel

(BSI 5-6)

4

20

20*

15*

10

29*

24

3*

22

10

30*

39*

4*

33*

14

11

59*

19*

16

14*

44

21*

13*

11*

35*

23*

5

19

18*

17

23 %
643 (ss)

" Inkluderer beboere í lav risikogruppe for negativt utslag på indikatoren dårlig munnhygiene.

9

Dårlig

(BSI  7-8)

0

5
3*

Ol-\UJ)-'OONI-'l—'NUJONNOl-'N

14

10*

5
1

3*

9*

o
4 %

12o (6)

Dårlig

munn-

hygiene

(BSI 5-8)

3%

32%
25%
25

31%
24%
s%
20%
24%
13%
20%
33%
3%

5.96
30%
15%

5%
33%
13%
19%
53%
1%
s4%
34%
20%
21%
24%
s1%
25%
22%
336

41% VV
11%

41%

2E%

32%

44%

36%

28 %
768 (61)

Dårlig

munnhygiene

1-201 7

4%

26%

13%

28%

30%

40%

35%

13%

19%

30%

8%

20%

43%

23%

20%

10%

22%

15%

19%

38%

16%

17%

41%

3%

30%

15%

24%

29%

11%

35%

29%

18%

18%

35%

27%

32%

12%

48%

55%

26%

655



De fleste beboere med dårlig munnhygiene befinner seg i høy risikogruppe for negativt utfall på

indikatoren. Det er 61 beboere fra lav risikogruppe med dårlig munnhygiene. Sykehjem som har

beboere fra lav risikogruppe inkludert i antallet med dårlig munnhygiene er markert med en stjerne.

2. Fall

Fall er en vanlig årsak til alvorlig skade og svekkelse for sykehjemsbeboere. Ikke alle fall resulterer  i

skade. Det er graden av skade som registreres i denne målingen. Ved flere fall, registreres alvorligste

tilfelle av skade i løpet av de siste 30 døgn. Graden av skade defineres som:

o  Ingen/liten skade: Ingen synlige tegn til skade/smerter, eller skrubbsår/hudavskrapning som

ikke trenger medisinsk behandling.

o  Moderat skade: Kutt som krever få suturer, skrubbsår og hudavskrapninger som krever

behandling, forstuelse og mistanke om brudd hvor det blir rekvirert røntgen.

ø Alvor/ig skade: Brudd, hodeskader eller kutt som krever omfattende sying av sår.

Hvorfor er denne informasjonen viktig?

Det er et ønske om at bevegelseshemmende tiltak benyttes i minst mulig grad, og at beboerne får

bevege seg fritt. Derfor er det nødvendig å utvikle og iverksette gode fallforebyggende tiltak, samt å

unngå skade som følge avfall. Forebyggende tiltak er knyttet til beboeren og dens fysiske omgivelser,

og kan omfatte hoftebeskytter, riktig skotøy, belysning, sklimatte, ernæring, medisinbruk og mer.

Kvalitetsindikatoren for fall gir følgende måltall:

°2~ Andel fall med moderat/alvorlig skade

å* Andel fall med fallforebyggende tiltak

Fall med moderat og alvorlig skade er slått sammen, og beregnes ut fra antall beboere. Andel fall

med fallforebyggende tiltak beregnes ut fra antall fall.

Resultater

Figur 2 viser at 3 prosent av sykehjemsbeboerne har hatt fall med moderat til alvorlig skadeomfang i

løpet av de siste 30 døgn. Dette tallet har holdt seg stabilt ved de fire siste målingene. 7 prosent har

hatt fall med liten eller ingen skade.

Fall med grad av skade

7%-

I  Ingen fall

Fall ingen/ Iiten skade

I Fall alvorlig/ moderat skade

Figur 2. Andel fall med grad av skade.
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Figur 3 viser at hos 88 prosent av beboerne som har falt er det iverksatt fallforebyggende tiltak.

Andel fallforebyggende tiltak er 11 prosent høyere enn ved forrige måling, men endringen er ikke

signifikant.

Falltiltak

Figur 3. Andel beboere som har falt. Andel beboere med fall som har fallforbyggende tiltak.

Tabell 4a viser antall fall fordelt på skadeomfang og andel fall med moderat/alvorlig skade ved hvert

sykehjem. Høyest andel rapporterte fall med moderat/alvorlig skade er det ved Vålerengen bo- og

servicesenter (7 %) og Manglerudhjemmet (6 %). Ãtte sykehjem rapporterte ingen fall med

moderat/alvorlig skade.

Tabell 4b viser antall beboere som har hatt flere enn ett fall og andelen beboere som har fått

fallforebyggende tiltak etter fall. Ved 22 sykehjem var det igangsatt fallforebyggende tiltak for alle

beboere som hadde falt. Lavest andel fallforebyggende tiltak var det ved Bekkelagshjemmet (33 %),

Furusethjemmet (41 %) og Frognerhjemmet (50 %). Fallforebyggende tiltak var ikke aktuelt for Villa

Enerhaugen hvor det ikke var rapportert fall.

Det er registret 360 beboere med fall. De fleste fallene med moderat til alvorlig skade har skjedd med

beboere i høy risikogruppe, altså beboere som en tenker har større risiko for å falle og skade seg ved

fall. Det var 12 fall med moderat til alvorlig skade for beboere i lav risikogruppe. Sykehjem som har

beboere fra lav risikogruppe inkludert i antallet er markert med en stjerne.
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Tabell 4a.  Fall  med grad av  skade  på sykehjem

Sykehjem

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø

Akerselva sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden sykehjem

Bekkelagshjemmet

Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Fagerborghjemmet

Frognerhjemmet

Furusethjemmet

Grefsenhjemmet

Grünerløkka sykehjem

Hovseterhjemmet

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Lambertseterhjemmet

Langerud sykehjem

Lillohjemmet

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtàsenhjemmet

Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien sykehjem

Smestadhjemmet

Sofienberghjemmet

St.Hanshaugen omsorgssenter

Stovnerskogen sykehjem

Ullernhjemmet

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

Vinderen bo- og servicesenter

Vålerengen bo- og servicesenter

Økernhjemmet

Alle sykehjem i prosent

Antall (antall  i  lav risikogruppe)

Ingen/liten

6

13

13

14

U10’!NU'\O1

12

(X)(X)

12

l-UO1OUJJ>\l

7  %

268

Grad av skade

Moderat

12

0

0
3*

2*

ON!l-l-D-U)I-'I-‘1-‘l»3:-LA)OI-‘N) UJl-'l-lI-‘Ol—‘JåN!OOO‘!I-‘OOIx)

S*

0

2%

66(8)

'Dette antallet inkluderer beboere  i  lav risikogruppe  for  negativt utslag pá indikatoren.

Alvorlig

OOI-'OOOOP-l
I*
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1*
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1  III

0

1

1

O

1 %
25(4)

Fall med

moderat/

alvorlig skade

0%

0%

496

0%

4%

0%

5%

4%

33’:

Lu a‘M t- à

så* a! 2;? at a!

3  %
92 (12)

Fallmed

moderat/

alvorlig skade

1-2017

2%

0%

1%

2%

0%

1%

3%

2%

2%

3%

3%

0%

4%

3%

0%

1%

3%

0%

1%

6%

2%

3%

0%

5%

2%

2%

1%

2%

3%

5%

5%

4%

5%

1%

2%

0%

6%

9%

7%

3%

95



Tabell  4b.  Fall  med fallforebyggende tiltak

Sykehjem

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø

Akerselva sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden sykehjem

Bekkelagshjemmet

Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Fagerborghjemmet

Frognerhjemmet

Furusethjemmet

Grefsenhjemmet

Grünerløkka sykehjem

Hovseterhjemmet

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Lambertseterhjemmet

Langerud sykehjem

Lillohjemmet

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtåsenhjemmet

Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien sykehjem

Smedstadhjemmet

Sofienberghjemmet

St. Hanshaugen omsorgssenter

Stovnerskogen sykehjem

Ullernhjemmet

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

Vinderen bo- og servicesenter

Vålerengen bo- og servicese nter

Økernhjemmet

Alle sykehjem i prosent

Antall

Antall beboere

med fall

6

8

17

15

22

10

18

13

20

10

12

16

14

10

14

18

13

10 96

360

13

Antall beboere

med flere fall
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5  96
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Fall-

forebyggende

tiltak etter fall

100 96

71  %

100  %

33  %

100  %

100 96

100 96

50  96

41 96

100 96
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100 96

77  96

100 96

70 96

75  96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96

100 96
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40  %

63  %

50  %

100  %

100  %

100  %

80  %

83  %

100  %

79  %

73  %

0 %

100  %

80  %

0 %

100  %

41 %

100  %

57 %

21 %

100  %

89  %

88 %

82 %

83 %

90  %

100  %

80  %

100  %

70  %

75  %

91  %

92  %

86  %

100  %

O %

69  %

100  %

78  %

77  %

282



3. lnfeksjoner

Alle sykehjem inngår i Folkehelseinstituttets prevalensunders¢kelse6 av helsetjenesteassosierte

infeksjoner (infeksjoner som oppstår  i  en helseinstitusjon). Sykehjemmene bruker samme tall som
rapporteres til Folkehelseinstituttet til å registrere kvalitetsindikatoren infeksjoner. De fire vanligste
infeksjonene på sykehjem inngår i prevalensen: urinveis-, nedre luftveis-, (postoperativ) sår~ og

hudinfeksjon. Det registreres også om infeksjonen oppsto på sykehjemmet eller ikke.

Infeksjonstallene  i  Helseetatens målinger kan avvike noe fra tallene i prevalensen. En årsak kan være
at Helseetatens måling kun gjelder langtidsbeboere, og utelater korttids- og rehabiliteringsplasser.

Hvorfor er denne informasjonen viktig?
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en tilleggslidelse for pasienten, og undersøkelser viser at
mange av infeksjonene kan forebygges. Registrering av infeksjoner er viktig for å forebygge og
igangsette målrettede smitteverntiltak.

Kvalitetsindikatoren for infeksjoner gir følgende måltall:

Ov Andel infeksjoner

De fire infeksjonstypene er slått sammen til kvalitetsindikatoren andel infeksjoner. Andel infeksjoner
er beregnet ut fra antallet beboere på sykehjemmene. Det er også beregnet andelen av infeksjonene
som har oppstått på sykehjemmene.

Resultater

Figur 4 viser at andel infeksjoner var fem prosent. Dette er to prosent lavere enn ved forrige måling,

men det er ikke signifikant forskjell mellom målingene. De fleste infeksjonene har oppstått på
sykehjemmene (85 prosent).

Infeksjoner

sykehjem

/ oppstétt pá

Figur 4. Andel infeksjoner på sykehjem. Andel av infeksjonene som har oppstått på sykehjem.

Tabell 5viser fordelingen av de fire infeksjonstypene, og andel infeksjoner totalt ved det enkelte
sykehjem. Ved syv sykehjem var det ikke registrert noen infeksjoner. Høyest andel infeksjoner var det
ved Lillohjemmet (13 %) og Smedstadhjemmet (12 %).

6  Det vil si registrering av forekomst av infeksjoner på et bestemt tidspunkt.
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Tabell  5.  Infeksjoner på sykehjem

Sykehjem

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø

Akerselva sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden sykehjem

Bekkelagshjemmet

Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Fagerborghjemmet

Frognerhjemmet

Furusethjemmet

Grefsenhjemmet

Grünerløkka sykehjem

Hovseterhjemmet

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Lambertseterhjemmet

Langerud sykehjem

Lillohjemmet

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtåsenhjemmet

Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien sykehjem

Smedstadhjemmet

Sofienberghjemmet

St. Hanshaugen omsorgssenter

Stovnerskogen sykehjem

Ullernhjemmet

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

Vinderen bo- og servicesenter

Vålerengen bo- og servicesenter

Økernhjemmet

Alle sykehjem  i prosent

Antall

Urin-

veis
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2%
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1%
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Andel

infeksjoner

 
9%

8%

13%

0%

5%

10%

2%

9%

3%

0%

3%
.- i

5  Pc;

5:

4%

12%

0%

7%

8%

0%

7%

0%

6%
L-:

5  %

189

Andel

infeksjoner
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5%

11%

5%

3%

0%

6%

1%

2%

2%

8%

2%

5%

4%

3%

23%

7%

11%

7%

1%

10%

8%

5%

23%

5%

4%

13%

3%

11%

3%

7%

8%

5%

2%

10%

7%

0%

6%

9%

4%

7%

231

Andel

oppstått

på

sykehjem

75  %

33 %

100 %

80  %

50  %

60  %

67  %

0 %

67  %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

100 %

75  %

67  %

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

67  %

86 %

O %

67  %

100 %

100 %

100 %

85 %

0 %

83  %

100  %

0  %

57  %

O  %

33  %

100  %

100  %

85  %

160



4. Trykksår

Trykksår er skader på huden forårsaket av trykk, fra vedvarende rødhet til åpne sår. Trykksår oppstår

oftest på benete kroppsdeler, som haleben, hofte, ankel og hæl. Lite bevegelse, dehydrering, dårlig

ernæring og hygiene, samt inkontinens og diabetes øker risikoen for trykksår. Beboere som er

avhengig av hjelp til å bevege seg har høyere risiko for å få trykksår.

Registrering av trykksår gjøres ved å vurdere trykksårets stadium (1-4). Ved flere trykksår er det

trykksåret med høyest alvorlighetsgrad som skal registreres:

ø Stadium 1: Hudområde med vedvarende rødhet.

ø Stadium 2: Delvis tap av hudlag. Ser ut som hudavskrapning.

ø Stadium 3: Total tap av hud, der underhud er synlig. Tendens til kraterdannelse.

ø Stadium 4: Hele hudområdet er skadet, muskelvev og/eller ben er synlig.

Hvorfor er denne informasjonen viktig?

Trykksår kan være smertefullt og tar lang tid å behandle. I tillegg kan trykksår føre til andre

komplikasjoner, som hud- og beninfeksjoner. Sykehjemmene kan gjøre noe for å forebygge trykksår,

for eksempel endre beboerens sitte- og liggestilling, sørge for god ernæring, bruke spesialmadrasser

og puter. Trykksår kan oppstå selv om personalet arbeider godt med å forebygge og behandle.

Kvalitetsindikatoren for trykksår gir følgende måltall:

°I° Andel beboere med trykksår

Alle stadier (1-4) av trykksår er slått sammen, og kvalitetsindikatoren vises i andel beboere med

trykksår. Det er også beregnet andelen av trykksårene som har oppstått på sykehjemmet.

Resultater

Figur 5 viser at andel beboere med trykksår er syv prosent. Dette har ikke endret seg siden forrige

måling. De fleste trykksår har oppstått på sykehjemmet (74 prosent).

Trykksår

sykehjem

å 16%

/  å oppstått

K

Figur 5. Andel beboere med trykksår. Andel av trykksårene som har oppstått på sykehjem.

Tabell 6 viser andel trykksår ved hvert enkelt sykehjem, og antall trykksår fordelt etter stadium. Det

er ingen trykksår ved Abildsø sykehjem og Villa Enerhaugen. Høyest andel trykksår er det ved Paulus

sykehjem (18 %) og Ammerudlunden sykehjem (16 %).
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De fleste trykksår oppstår hos beboere  i  høy risikogruppe for bistandsvariabelen Bevege seg

innendørs. Ni av trykksårene oppsto hos beboere i lav risikogruppe. Sykehjem som har beboere fra

lav risikogruppe inkludert  i  antallet er merket med en stjerne.

Tabell 6. Trykksår de enkelte sykehjem

Sykehjem

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø
Akerselva sykehjem

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudlunden sykehjem

Bekkelagshjemmet

Cathinka Guldberg-senteret

Ellingsrudhjemmet

Fagerborghjemmet

Frognerhjemmet

Furusethjemmet

Grefsenhjemmet

Grünerløkka sykehjem

Hovseterhjemmet

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Lambertseterhjemmet

Langerud sykehjem

Lillohjemmet

Madserudhjemmet

Majorstutunet bo og behandlingssenter

Manglerudhjemmet

Midtåsenhjemmet

Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet

Oppsalhjemmet

Paulus sykehjem

Romsås sykehjem

Rødtvet sykehjem

Sagenehjemmet

Silurveien sykehjem

Smedstadhjemmet

Sofienberghjemmet

St. Hanshaugen omsorgssenter

Stovnerskogen sykehjem

Ullernhjemmet

Uranienborghjemmet

Villa Enerhaugen

Vinderen bo- og servicesenter

Vâlerengen bo- og servicesenter

Økernhjemmet

Alle sykehjem i prosent

Antall (antall i lav risikogruppe)
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5. Ernæring

Sykehjemsbeboere skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter månedlig,

eller etter et annet faglig begrunnet oppleggf Helsedirektoratet anbefaler verktøyet MNA (Mini

Nutritional Assessment) for å vurdere ernæringsmessig risiko. Kriteriene for å vurdere underernæring

er hentet fra Helsedirektoratets retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Moderat underernært defineres som oppfyllelse av ett eller flere av følgende kriterier:

ø Ufrivillig vekttap mer enn 10  %  siste 3-6 måneder eller mer enn 5 %  siste 2 måneder.

ø KMIS lavere enn 20 (for personer under 70 år KMI mindre enn 18,5).

ø KMI lavere enn 22, og samtidig ufrivillig vekttap på mer enn 5 % siste 6 måneder.

Alvor/ig underernært defineres som oppfyllelse av ett eller flere av følgende kriterier:

ø 15  %  ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5  %  siste måned.

ø KMI lavere enn 18,5(for personer under 70 år KMI mindre enn 16).

ø KMI lavere enn 20, og samtidig ufrivillig vekttap på mer enn 5 % siste 3 måneder.

Hvorfor er denne informasjonen viktig?

Regelmessig veiing er viktig fordi små vektendringer er vanskelige âoppdage ved kun observasjon.

Dokumentasjon av ernæringsstatus er nødvendig for å sikre et enhetlig behandlingstilbud.

Underernæring utvikler seg ofte fordi problemet ikke blir identifisert i tide. Tidlig identifisering av

ernæringsmessig risiko øker muligheten for å sette inn tiltak der det er behov, og naturlig.

Kvalitetsindikatoren for ernæring gir følgende måltall:

O°.° Andel beboere som er vurdert for ernæringsmessig risiko
0

n' Andel beboere som er i ernæringsmessig risiko
O~.~ Andel beboere i ernæringsmessig risiko med ernæringstiltak

Andel beboere som er vurdert for ernæringsmessig risiko beregnes ut fra alle beboere. Andel

beboere i ernæringsmessig risiko beregnes ut fra antallet som er vurdert for ernæringsmessig risiko.

Andel med ernæringstiltak beregnes ut fra antallet som er i ernæringsmessig risiko.

Resultater

Figur 6 viser at 85 prosent av sykehjemsbeboerne  i  Oslo er vurdert for ernæringsmessig risiko. Dette

er fem prosent høyere enn ved forrige måling. 48 prosent av de vurderte er i ernæringsmessig risiko.

Andelen er to prosent høyere enn ved forrige måling, men forskjellen mellom målingene er ikke

signifikant.

Figur  8  viser at 91 prosent av beboerne som er i ernæringsmessig risiko har ernæringstiltak. Dette er

en signifikant forskjell fra forrige måling, hvor 83 prosent hadde tiltak.

7  Helsedirektoratet (2009). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

3  KMI er forkortelse for kroppsmasseindeks, og det samme som BMI.
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Vurdering av  ernæringsmessig risiko

 

ikke
`  .15

I’/’__,,,_

 ere vurdert for ernæringsmessig risiko. Andelen av de vurderte som er i ernæringsmessig risiko.

Ernæringsstaus for vurderte beoere

I lkkei risiko

Moderat underernært

I Alvorlig underernært

I  I  risiko, men verken moderat

eller alvorlig underernært

Figur 7. Vurderte beboerne inndelt i grad av ernæringstilstand.

Ernæringstiltak

 

_Z”__Z,,

Figur 8. Andelen av de vurderte som er i ernæringsmessig risiko. Andelen beboere i ernæringsmessig risiko som har fått

ernæringstiltak.

Tabell 7a viser andel beboere som er vurdert for ernæringsmessig risiko og andelen av de vurderte
som er i ernæringsmessig risiko ved hvert sykehjem. Alle beboerne er vurdert for ernæringsmessig

risiko ved syv sykehjem. Lavest andel vurderte beboere er det ved Akerselva sykehjem  (44  %) og

Abildsø sykehjem (50 %). Høyest andel vurderte beboere i risiko finnes ved Grünerløkka sykehjem

(100 %) og Fagerborghjemmet (77 %). Ved 16 av sykehjemmene har alle beboere i ernæringsmessig
risiko ernæringstiltak. Lavest andel beboere med ernæringstiltak er det ved Ullernhjemmet (36 %) og

Langerud sykehjem (63 %).
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Tabell 7a. Andel veid og vurdert for ernæringsmessig risiko. Andel av de vurderte som erí

ernæringsmessig risiko.

 
 

 

Sykehjem Veid Vurdert I risiko I r:i)k1o71—

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø 93 % so ss 13 % 40 95 100%

Akerselva Svkehjem 92  % 44  ss 62 % 56  ss 39  %
Ammerudhjemmet bo— og kultursenter 90 % 37 95 92 % 42  95 29%

Ammerudlunden sykehjem 91  % f; 90 % 53 95 50%

BekkelagshJemmet 96  % 88  ss 90% 14  ss ss  %
Cathinka Guldberg-senteret 93  % 100  95 99  % 29  95 34  %

Ellingsrudhjemmet 95 % f; 50% 52 % 75  %

F389-‘rborghjemmet 95 % 100  % 100 % 67  96 59 %

Ffosherhjemmet 98  % 64 ss 14  % 53  ss 100  %

Furusethiemmet 87  % 59  % 80  % 23  % 34  %

Grefsenhjemmet 99  % 100 % 32 % 27  ss 42 %
Grfinerkakka Sykehjem 98  % ss ss 89 % 1oo ss s7 %
Hovseterhjemmet 98  % 89 ss 90% 71  % S6 %
Kantarellen bo— og rehabiliteringssenter 97 % 92 95 97 % 59 95 55 %

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 39 % 100  95 93  % 55 95 24  %

Lambertseterhjemmet 95 % 52 % 73 % 5495 33%

Langerud Sykehjem 89  % 89 % 81 % so ss 66 %
LillohJemmet 81  % 75  % 90% 56  ss 63  %
Madserudhjemmet 99  % 97 ss 97  % 19  ss 12 %
Majorstutunet bo— og behandlingssenter 100  % 100 95 95 % 42  95 49  %

ManglerudhJemmet 98  % 94  ss 71  % 53  ss 42  %

Midtésenhjemmet 99  % 99  ss 45  % a; 1»-~: 33  %
Nordberghjemmet 100  % 65  ss 82  % 56  ss 43  %

Nordseterhjemmet 99  % 81ss 99 % 67 ss 39 %

Oppsalhiemmet 100 % 1oo ss 99  % 22  ss 22 %
Paulus svkehjem 80 % 81ss 90 % 79  ss 4s  %

Romsås Sykehjem 98 % 98 ss 82 % 35  ss 39 %
Rødtvet sykehjem 92  % 91ss 82  % 42  ss 30  %

Sagenehjemmet 86  % 90 93  % 59 ss 48  %

Silurveien sykehjem 91 % rs f. 35 % 51  95 40 %

Smedstadhjemmet 95 % _. 99 % 42 % 50%

Sofienberghjemmet 95 % 99 95 93 % 52  95 42  %

St. Hanshaugen omsorgssenter 95 % 39 95 93  % 55 95 53  %

Stovnerskogen sykehjem 95 9/5 -;<;. 34  % 4;; 45  %

Ullernhjemmet 100  % 100  95 - 23 95 -

Uranienborghjemmet 86% 99% 21  % 64% 30%
villa Enerhaugen 97% 3395 4% 495 0%

Vinderen bo— og servicesenter 95  % 100  95 93  % 42  95 31%

Vålerengen bo- og servicesenter 94  % 74  95 74  % 35  % 54  %

¢kemh]emm€t 91  % 91  % 100  % 37  % 42  %

Alle sykehjem totalt i prosent 94  % 85  % 80  % 48  % 45  %

Antall 3405 3091 720 1488 1277

Tabell 7b viser graden av underernæring ved hvert sykehjem, samt andel beboere i ernæringsmessig

risiko med ernæringstiltak. De fleste beboere j ernæringsmessig risiko er i høy risikogruppe for

negativt utslag på indikatoren. 137 beboere i ernaeringsmessig risiko eri lav risikogruppe for

bistandsvariabelen Beslutninger  i  dag/iglivet. Sykehjem med beboere fra lav risikogruppe inkludert i

antallet er markert med en stjerne i tabellen.
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Tabell 7b. Grad av underernæring for beboere  i  ernæríngsmessíg risiko. Andel av beboere  i

risiko med ernæringstíltak.

Grad av underernæring
_ Ernærings- Ernærings-

5V"°h’°'“ Modem Alvorng V°"“-’" tiltak tiltak 1-2017
moderat/alvorlig

Abildsø sykehjem inkl. Østensjø 8 1 3 100 % 100  %

Akerselva sykehjem 12 3 16 94  % 77  %

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter 23* 1 8 100 96 100%

Ammerudlunden sykehjem 7 2 22* 97  96 100%

Bekkelagshjemmet 9* 6* 16 10096 100%

Cathinka Guldberg-senteret 21* 10* 5* 100% 100  %

Ellingsrudhjemmet 30 6 29 95 96 73%

Fagerborghjemmet 2 7* 29* 100 96 100%

Frognerhjemmet 11* 2* 5* 100 96 86 %

Furusethjemmet 10 5 6 81 96 60%

Grefsenhjemmet 9 1 16 100 96 100%

Grünerløkka sykehjem 20* 5 4* 100 96 82  %

Hovseterhjemmet 37* 13* 53* 86  96 100%

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 26* 6 20* aw 89  %

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 10* 2 13 72  % 100  %

Lambertseterhjemmet 20* 5 O 100 96 91  %

Langerud sykehjem 38* 16* 30* 63  % 29  %

Lillohjemmet 16* 6* 9 100 96 100 %

Madserudhjemmet 12* 1 1 100 96 i 100%

Majorstutunet bo- og behandlingssenter 20* 13* 14* 100 96 95  %

Manglerudhjemmet 8 4 14 100 96 80 %

Midtåsenhjemmet 12 4 28* 95  96 79  %

Nordberghjemmet 10 3 11 75  96 61  %

Nordseterhjemmet 27* 16* 13* 96 % 97 %

Oppsalhjemmet 23* 2 8 100 96 90  %

Paulus sykehjem 56* 4 1 98 96 81 %

Romsås sykehjem 18 4 97 96 g 39  5

Rødtvet sykehjem 16* 2 7 96  96 100%

Sagenehjemmet 17* 5 16* 97 96 100%

Silurveien sykehjem 26 4 30 W 83 %

Smedstadhjemmet 21* 6 12 100 96 i 85 %

Sofienberghjemmet 24* 5* 15* 95 % 100 %

St. Hanshaugen omsorgssenter 14* 12* 23* §<:i.‘~ á; 96 %

Stovnerskogen sykehjem 37* 4* 16* 86 % 85 %

Ullernhjemmet 5* 6 0 36 % -

Uranienborghjemmet 17* 21* 23* 67 96 83 %

Villa Enerhaugen 1 0 0 100 % 0  %

Vinderen bo- og servicesenter 11* 1 23* 80 96 71  %

Vâlerengen bo- og servicesenter 12* 3 8 83 96 79 %

Økernhjemmet 5 1 13 95 96 96 %

Alle sykehjem i prosent 23 96 7 96 18 96 91  % 83 %
Antall (antall i lav risikogruppe) 701(75) 218(22) 569(40) 1348 213

'Dette  an  tallet inkluderer beboere  i  luv risikogruppe for bistandsvariabelen beslutninger  i  dagliglivet.
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VEDLEGG 1: Konfidensintervall

lndikator

Andel med dårlig munnhygiene

Andel fall med moderat/ alvorlig skade

Andel fall med fallforebyggende tiltak

Andel infeksjoner

Andel trykksår

Andel vurdert for ernæringsmessig risiko

Andel i ernæringsmessig risiko

Andel  i  ernæringsmessig risiko med ernæringstiltak

22

Gjennomsnitt (95 % Cl)

28 % (95  %  Cl: 25.94, 29.26)

3  %  (95  %  CI: 1.99, 3.01)

88  %  (95  %  CI: 80.74, 94.26)

5 %  (95 % CI:  4.48, 5.92)

7  %  (95  %  CI: 6.17, 7.83)

85  %  (95  %  CI: 83.94, 86.26)

48  %  (95  %  CI: 46.43, 49.97)

91  %  (95  %  CI: 89.01, 91.99)



VEDLEGG  2:  Registreringsskjema  -  Kvalitetsindikatorer sykehjem måling

1/2017

   

Gerica/brukernr:

BAKGRUNNSVARIABLER

"  ' ' _, i dagliglivet bevege seg innendø s

1.  Utgjør ingen problem/utfordring 1.  Utgjør ingen problem/utfordring

2. ikke behov for bistand/assistanse 2. ikke behov for bistand/assistanse

3. Middels behov for bistand/assistanse 3.  Middels behov for bistand/assistanse

4.  Store behov for bistand/assistanse 4.  Store behov for bistand/assistanse

5.  Fullt bistands/assistansebehov 5.  Fullt bistands/assistansebehov

TAN NHELSE FALL

"  '  fra siste BSI-kartlegging viser: Regi ere det alvoriiçte skadetilfelle på grunn av fall i løpet av de siste 30 døgn

BSI-kartlegging ikke utført ingen fall -) Gå videre til Heise-j `  te irfekcjoner
2~4: Bra/akseptabel status ingen/liten skade

5-6: ikke akseptabel status Moderat skade
7~8: Dårlig status Alvorlig skade

uarzpapoa !iaIifi¢ie'fé!JlI99RaYdefl.sve30 Il§oi? i_ ""' ’°
i  ̀ ` Nei Jaffdcfríwrmlltflfèfèwaefldêfili-kíi?

HELSETJENESTEASSOSIERTE INFEKSJONER
Alle spm ålene nedenfor skal besvares Ng J; Spørsmålene nedenfor skal kun besvares dersom pasíenthar en infeksjon Nei J;

Har beboeren urinveisinfeksjon? Hvis «Nei» `  flvls da» I  I Har infeksjoner. oppstått på sykehjem  .=..?
K Nei Ja Nei Ja

Har beboeren nedre luft '  '  ‘  '  ,' ---?  Hvis «Nei» Hvis th! Ill* J  Har infeksjon oppstått på sykehjemmet?
K Nei Ja Nei Ja

Har beboeren hudinfeksjon? Hvis «Nei» Hvis the  å  l Har infeksjoneu oppstått på sykehjemmet?

lt Nei Ja Nei .la
Har beboeren postoperativ sårinfeksjon? Ilvls Ill!  ä  l Har' ‘  '  ,` oppståttpå sykehjemmet?

Re Istrer 2, J' av trykksår de siste 7 " _,
ingen trykksår -) Gd videre til emæring
Stadium  1.  Hudområde med vedvarende rødhet 1  Besvar KUN hvis beboer har trykksår: Nei Ja
Stadium 2.  Delvis tap av hudlag. Ser ut som hudavskrapning (Jppstodhykläret påsyieltjetnfltet?
Stadium  3.  Total tap av hud, der underhud er synlig. Tendens til kraterdannelse
Stadium  4.  Hele hudområdet er skadet, muskelvev og/eller ben er synlig l

i

Nei Ja

Er beboeren veid siste måned?

Er beboeren vurdert for emæringsmessig risiko? Hvisja `  Resuluxfra Ilflevurduing av risilro:

Ingen ernæringsmessig risiko

Ernæringsmessig risiko

   
1.  Moderat underernært

2.  Alvorlig underernært

3.  Verken alvorlig eller moderat underernært

ademurueaaezunarsngspunv ”°' "
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