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Förslag till beslut
Handlingsplanen godkänns.
Beslutsnivå
Vård- och omsorgsstyrelsen
Bakgrund
Finansieringsnämnden för äldreomsorg har genomfört en kvalitetsuppföljning av
Djuröhemmets särskilda boende och demensdagvård. Finansieringsnämnden avser
genomföra årliga uppföljningar.
Ärendebeskrivning
Denna uppföljning har genomförts med fokus på regelkrav för dokumentation inom
hälso- och sjukvård, social omsorg, kost och kvalitetsledningssystem.
Ett antal utvecklingsområden med ett antal brister för varje område har identifierats.
Kundvals- och finansieringsavdelningens äldreenhet har fastställt olika datum för ny
uppföljning av dessa områden.
Med anledning av uppföljningen har Finansieringsnämnden beslutat att vård- och
omsorgsstyrelsen ska presentera en handlingsplan.
Bedömning
Äldreenheten utvecklar kvalitetsuppföljningsarbetet inom äldreomsorgens olika verksamheter kontinuerligt. Syftet är att få en tydlig struktur och systematik i uppföljningarna för att kunna göra jämförelser av utvecklingen över tid.
proVarmdo har tidigare (avtalsuppföljning Gustavsgården 2012 - 12VOS/0045) konstaterat att punkterna som tas upp som brister inte alltid går att direkt härleda från avtalstext, lagstiftning eller riktlinjer. Det gör att det är svårt att utifrån rapporten få en
överblick över bristernas allvarlighetsgrad. Den nya metoden med datum för uppföljning
innebär även att flera utvecklingsområden redan följts upp en andra gång innan vårdoch omsorgsstyrelsen har behandlat och beslutat om handlingsplan. proVarmdo har fört
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diskussioner om detta med äldreenheten och en översyn av uppföljningsprocessen och
redovisning efter uppföljning görs i samverkan. proVarmdo ser också över hur resultatet
av kvalitetsuppföljningarna på ett tydligare sätt kan byggas in i det övergripande kvalitetsarbetet.
Arbetet med åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen har pågått och pågår på Djuröhemmet. Många av åtgärderna i handlingsplanen kommer att genomföras av chef för
Djuröhemmet och dennes personal. Större utvecklingsarbeten sker inom proVarmdo vad
gäller främst dokumentation av ledningssystem och avvikelser. Den handlingsplan som
föreslås är skriven i form av en redovisning av statusen för de åtgärder som äldreenheten
identifierat som nödvändiga att följa upp.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av chefen för Djuröhemmet och proVarmdo under samverkan och
dialog med kundvals- och finansieringsavdelningens äldreenhet.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2013-09-02 (föreliggande)
Kvalitetsuppföljningsrapport Djuröhemmet 2013
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut § 26 2013-04-09
Kundvals- och finansieringsavdelningens tjänsteskrivelse 2013-03-14
Förslag till handlingsplan
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