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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret och socialkontoret har gjort en
verksamhetsuppföljning på Svalans gruppbostad, en bostad med
särskild service som drivs av Produktionsenheten Omsorg.
Svalan ligger i Stenhamra och boendet består av fem lägenheter.
Uppföljning genomfördes 14 februari 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:


Enheten har en tydlig ledningsstruktur med en låg
personalomsättning. Personalen har till 80 % adekvat
utbildning. Vid introduktion av nyanställda kompletterar
verksamheten
produktionsenhetens rutiner med egna då de boende har
omfattande behov.



En tydlig ledningsstruktur finns och under 2014 kommer
arbete påbörjas för att Qualis-certifiera verksamheten.
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I det dagliga arbetet behandlas löpande kvalitet för den
enskilde utifrån självständighet, integritet, självbestämmande.
Vidare lyfts frågorna i hela gruppen vid arbetsplatsträffar.



Identifierade utvecklingsområden är handledning med
psykiatrikompetens samt behov av samordnade
fritidsaktiviteter för ålderspensionärer med
funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvårdsuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


Brukarna har en relativt hög vårdtyngd. Samarbetet med
ansvarig sjuksköterska från Stenhamra hälsocentral fungerar
bra.



Utvecklingsmöjligheter finns rörande enhetens
signeringslistor av läkemedel, såväl ordinarie medicin som
behovsmedicin. Vidare kan avvikelsehanteringen förbättras.
Information behöver spridas till personalen vem de ska
kontakta gällande hälso- och sjukvårdsfrågor under jourtid.

Individuppföljning visar sammanfattningsvis att;


Enheten uppfyller kraven på att främja de boendes
självbestämmande och delaktighet i samhällslivet. Personalen
har en god relation med brukarnas gode män och anhöriga
samt bemöter personen utefter individens behov. Vid
förändringar av de boendes behov bedöms enheten dock i
önskvärd utsträckning inte ha tillmötesgått behoven fullt ut.

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.
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