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Förslag till beslut
1) Socialnämnden noterar informationen.
2) Socialnämnden ger nämndkontor social i uppdrag att under
hösten återkomma med lägesrapport med avseende på enhetens
arbete kring ledningssystem.
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret och socialkontoret har gjort en
verksamhetsuppföljning på Lugnet, en gruppbostad med särskild
service som drivs av Föreningen Lugnet på uppdrag av Ekerö
kommun.
Lugnet ligger på Munsö. I boendet bor tio personer. I anslutning till
boendet bedrivs daglig verksamhet för 11 personer.
Avtalsuppföljning genomfördes 19 december 2013. Socialkontoret har
vid separat tillfälle genomfört en individuppföljning. Likaså har
uppföljning av hälso- och sjukvården genomförts separat av
medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med ansvarig
sjuksköterska.
Genomförd uppföljning visade sammanfattningsvis på följande
resultat:


Ungefär 30 % av personalen har adekvat utbildning men de
flesta har arbetat länge på Lugnet som har en låg

1 (3)

Tjänsteutlåtande

personalomsättning. Det finns ett introduktionsprogram för
nyanställda.


Föreningen Lugnet saknar i dagsläget ett ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Det saknas
därmed även sammanhållande rutiner för systematiskt
kvalitetsarbete. Efter uppföljningen har enheten på
nämndkontorets uppdrag skriftligt redovisat en tidplan för att
ta fram och implementera ett ledningssystem enligt SOSFS
2011:9 i verksamheten. Enligt denna kommer ett
ledningssystem att vara implementerat i september 2014.



Enheten har väl utarbetade arbetssätt för att tillgodose den
enskildes självständighet, integritet, självbestämmande och
delaktighet. Personalen bemöter de boende utefter deras
behov och är lyhörda för förändringar.

Hälso- och sjukvårdsuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


Vårdtyngden är relativt hög. Personalen utför enklare hälsooch sjukvårduppgifter som att administrera läkemedel ur
färdigdelad dosett samt att ge vid behovs läkemedel.



Samarbetet med ansvarig distriktssköterska från Munsö
husläkarmottagning fungerar bra.



Utvecklingsbehov finns av avvikelsehanteringen gällande
läkemedel. Vidare behöver separata signeringslistor upprättas
för vid behovs-läkemedel.



Med anledning av ovan förbättringsmöjligheter har
genomgång av rutiner skett med ansvarig distriktssköterska
och verksamhetsansvarig. Detta i samband med Medicinskt
ansvarig sjuksköterskas kvalitetsuppföljning av hälso- och
sjukvården på Lugnets gruppboende.

Individuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


Enhetens arbete fungerar väl och omhändertar den enskildes
självbestämmande och delaktighet i samhällslivet på ett bra
sätt. Personalen bedöms ha ett gott bemötande, har god
kännedom om de enskildas behov och är lyhörda inför
eventuella förändringar av dessa behov
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Nämndkontoret kommer under hösten följa upp enhetens arbete
kring ledningssystem. Kontoret föreslås därefter återkomma till
socialnämnden med redovisning. Nämndkontorets bedömning är att
uppföljningen därutöver i nuläget inte föranleder några vidare
åtgärder från Socialnämndens sida. Socialkontoret genomför
individuella uppföljningar fortlöpande.
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