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Socialnämnden

Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på Kullen
kvartal 1, 2016
Dnr SN16/77
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna uppföljningen till Kullen (Vardaga AB) för
utveckling och åtgärder inom ramen för uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Kullen kvartal 1, 2016.
Kvalitetsuppföljningen omfattar beskrivning av vårdtyngden, uppföljning av
Socialnämndens mål för hälso- och sjukvård samt uppföljning inom följande
områden; läkemedelshantering, bemanning, utbildning/ kurser, rehabilitering/
aktivering, hygien och infektionsregistrering, avvikelsehantering och palliativ vård.
Uppföljningen görs årligen av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialkontoret 2016-05-16
PM socialkontoret 2016-04-13
Ärendet
Den sammanfattande bedömningen utifrån uppföljningen är att det ges en god och
säker hälso- och sjukvård vid Kullen. Dock finns fortsatt utrymme till förbättring
hos personalen avseende följsamhet till basala hygienrutiner samt klädregler.
Uppföljningen visar därmed på möjlighet till förbättring vad gäller nedan angivna
områden;


Ytterligare öka följsamheten till basala hygienrutiner där framförallt
handdesinfektion av händerna ska ske innan vårdkontakt för att förhindra risk
för smittspridning.
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Starta upp arbetet med BPSD (Beteende mässiga psykiska symtom vid
demens) hos fler av personalen som gått administratörsutbildning.



I samband med att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal fattar ett
delegeringsbeslut ska kunskap/ information spridas om ansvaret att
rapportera avvikelse. En avvikelse ska ses som en möjlighet till förbättring.



Att respektive omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för uppföljningen
av läkemedelsavvikelsen samt därmed också för rapporteringen i
avvikelsesystemet Qmaxit.



Uppmärksamma teamarbetet (speciellet läkare och sjuksköterskor) kring
behovet av läkemedelsbehandling utifrån nyttan/ risken för biverkan samt
behovet av uppföljning kring insatt läkemedelsordination.

Uppföljningen föreslås överlämnas till verksamhetsledningen vid Kullen (Vardaga)
som underlag för fortsatt förbättringsarbete. Vidtagna åtgärder kommer också att
ligga till grund för den fortsatta uppföljningen av verksamheten vid Kullen.
Beslutet expedieras till
Kullen (Vardaga AB) särskilda boende
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