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Socialnämnden

Uppföljning delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i
gruppbostäder LSS
Dnr SN13/112-779
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden genomförde 2009 en kartläggning av de arbetsuppgifter som landstingets primärvård delegerat till personal inom
socialtjänstens verksamheter, framförallt hemtjänst och LSSverksamheter. Av kartläggningen framkom att omfattningen av
delegeringar inom socialtjänstens verksamheter var betydande.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska genomförde 2013 en förnyad
uppföljning under 2013 gällande delegeringar av hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten.
En förnyad uppföljning avseende delegerade arbetsuppgifter inom
hälso- och sjukvård inom LSS- boende, gruppbostad (bostad med
särskild service enligt LSS 9:9, föreligger).
Uppföljningen syftar i första hand till att få en uppdaterad bild om
delegeringarna utförs på ett patientsäkert sätt samt att få en bild över
i vilken omfattning hälso- och sjukvårdsuppgifter delegeras från
landstingets ansvariga till omsorgspersonalen på respektive
verksamhet.
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Uppföljningen
Av den uppföljning som genomförts framkommer att delegerade
arbetsuppgifter förekommer i relativt stor omfattning.
Utifrån hälso- och sjukvårdsuppföljningen som gjorts kan konstateras
att de delegerade insatserna är i huvudsak enkla men att de även
förekommer mer omfattande delegeringsuppgifter som t.ex.
administrering av näringstillförsel via PEG samt administrering av
insulin och blodsocker kontroller.
Möjliga förbättringsåtgärder har uppmärksammats hos är
verksamheterna där ansvarig primärvårdsenhets distriktssköterska/
sjuksköterska behöver upprätta tydliga signeringslistor gällande
medicin som kan ges vid behov. Följsamhet till avvikelsehantering
behöver öka samt information till samtlig personal behöver spridas
om vilka de ska kontakta vid problem/ frågor gällande hälso- och
sjukvård under jourtid.
Sammantaget uppskattas tidsåtgången för de delegerade
arbetsuppgifterna som idag förekommer inom LSS- gruppbostäder
till ca 8 timmar per dag. Utöver denna tid tillkommer administrering
av näringstillförsel via PEG sond (i buken) som omfattar ett par av
samtliga boende. Tiden för näringstillförseln räknas pågå ca 2 timmar
per måltid.
Med utgångspunkt från detta uppskattas den sammanlagda
tidsåtgången för delegeringar i kommunens LSS- gruppbostäder till
ca 3.000 timmar per år gällande läkemedelsadministreringar samt
4.000 timmar per år gällande näringstillförsel.
Bedömning
Utifrån uppföljningen görs bedömningen att delegerade hälso- och
sjukvårdsuppgifter sker på ett patientsäkert sätt. Av uppföljningen
framkommer dock att det finns möjliga förbättringsåtgärder att vidta
för att ytterligare öka patientsäkerheten. Förbättring inom områden
som berör administrering av vid behovs medicin, avvikelsehanteringen samt kunskap om vem personalen ska kontakta vid
frågor/ problem gällande hälso- och sjukvård under jourtid.
Av kartläggningen framkommer att den sammanlagda tidsåtgången
då omsorgspersonalen utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter
delegering är betydande.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterskas bedömning är fortsatt att det
finns stora kvalitativa fördelar för den enskilde att hälso- och
sjukvårdsuppgifter utförs av gruppbostadens personal efter beslut om
delegering. Detta förfarande är även fördelaktigt sett utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
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