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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret och socialkontoret har gjort en
verksamhetsuppföljning på Brunna gruppbostad, en bostad med
särskild service som drivs av Produktionsenheten Omsorg.
Brunna gruppbostad ligger på Ekerö och består av fem lägenheter.
Till enheten hör även en person boende i egen lägenhet på Adelsö.
Uppföljning genomfördes 3 mars 2014. Socialkontoret har vid separat
tillfälle genomfört en individuppföljning. Likaså har uppföljning av
hälso- och sjukvården genomförts separat av medicinskt ansvarig
sjuksköterska tillsammans med distriktssköterska.
Uppföljningen visade sammanfattningsvis att:


I samband med att ny enhetschef tillträdde i november 2013
har verksamheten identifierat och påbörjat olika
utvecklingsarbeten.



Personalgruppen är stabil och bedöms kunna tillmötesgå de
boendes behov på ett bra sätt. Behov finns att systematiskt
dokumentera arbetsätten.

Hälso- och sjukvårdsuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


Flertalet boende har behov av kontinuerliga medicinska
insatser där ansvarig sjuksköterska från Ekerö Vårdcentral
besöker gruppbostaden minst en gång var annan vecka.
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Samarbetet mellan ansvarig sjuksköterska och personalen
fungerar bra där sjuksköterskan är tillgänglig per telefon
gällande hälso- och sjukvårdsfrågor.



De delegeringar som utfärdas till personalen av
distriktssköterskan omfattar att ge medicin till boende ur
dospåsar och/ eller dosetter enligt upprättat signeringslista
samt ge medicin vid behov.



Förbättringsåtgärd är att upprätta separata tydliga
signeringslistor gällande medicin som ges vid behov samt att
alltid sända kopia till Mas gällande läkemedelsavvikelser.

Individuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


Enheten bedriver en väl fungerande verksamhet. Områden för
utveckling för enskilda boende, rörande aktiviteter och
bemanning, har uppmärksammats och kommer att följas upp
inom kort av socialkontoret.

Nämndkontorets bedömning är att uppföljningen inte föranleder
några direkta åtgärder från Socialnämndens sida. Identifierade
förbättringsområden överlämnas till enheten som underlag för
åtgärder inom ramen för sitt utvecklingsarbete. Vidtagna åtgärder
kommer att följas upp av nämndkontoret vid nästa
uppföljningstillfälle. Socialkontoret genomför individuella
uppföljningar fortlöpande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-04-08
Uppföljning av utförare – bostad med särskild service LSS Brunna
gruppbostad, 2014-03-03
Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård Brunna gruppbostad kvartal
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