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STÖD OCH SERVIVE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

2011-10-27

Enhet

Söders
korttidshem

Datum
SDN

2011-12-15

9.6 § LSS
Danvikstulls
dagliga
Verksamhet

2011-12-15

9.10 § LSS
Hammarby
dagliga
Verksamhet
9.10 § LSS

2011-12-15

Brukarinflytand
e

Brukarundersökning

--------

Dokumentation

Synpunkter/
klagomål

Hälsooch
sjukvård

Personaloch
kompetensförsörjning

Ekonomi
och adm.

Uppfyller
avtalet

Förbättringsområden

Mål och delmål i
genomförandeplaner bör vara
mer konkreta och formuleras så
att de är mätbara.
Journalanteckningar bör föras
mer regelbundet.
Genomförandeplanerna ska
utvecklas avseende innehåll,
uppföljning och uppdatering och
vara klart senast 2012-03-31.
Alla brukare har genomförandeplaner men dessa kan utvecklas
avseende innehåll, uppföljning
och uppdatering. Av 10 granskade
genomförandeplaner uppfyllde
endast två av dem Socialstyrelsens krav fullt ut avseende
uppföljning och uppdatering.

Enhet

Södermalms
service och
gruppbostäder
och Teckentullens
dagliga
verksamhet

Datum
SDN

2011-12-15

9.9 § LSS och
9.10 § LSS

Hammarbyhamne
ns grupp- och
2011-10-27
servicebostäder
9.9 § LSS

Brukarinflytand
e

Brukarundersökning

Dokumentation

Synpunkter/
klagomål

Hälsooch
sjukvård

Personaloch
kompetensförsörjning

Ekonomi
och adm.

Uppfyller
avtalet

Förbättringsområden

Mål och delmål i
genomförandeplanerna bör
vara mer konkreta och
formuleras så att de kan följas
upp. Enheten ska säkerställa att
all personal har tillgång till
stadens stordatasystem
ParaSol.
Kontakt med aktuell
vårdcentral för att förbättra
samarbetet.
Mål och delmål i
genomförandeplanerna bör
vara mer konkreta och
formuleras så att de kan följas
upp.
Enheten ska följa basala
hygienrutiner.
Dokumentation ska finnas
avseende skyddsåtgärder.
Samtlig personal ska ha
tillgång till stadens
stordatasystem ParaSol

Enhet

Datum
SDN

Brukarinflytand
e

Brukarundersökning

Dokumentation

Synpunkter/
klagomål

Hälsooch
sjukvård

Personaloch
kompetensförsörjning

Ekonomi
och adm.

Uppfyller
avtalet

Förbättringsområden

Dokumentationen ska göras i
stadens dokumentationssystem
ParaSol.

Tantolundens
gruppbostäder
9.9 § LSS

Enheten ska se till att genomförandeplanerna är korrekta
avseende vem som är arbetsledare
respektive stödperson.

2011-10-27

Enheten ska rapportera inträffade
avvikelser HSL.
Enheten ska förbättra sina
kunskaper avseende
skyddsåtgärder.

Klubb
Reimersholme
9.10 § LSS
Reimersholme
dagliga
verksamhet 9.10
§ LSS

2011-10-27

2011-10-27

Resultat
saknas

Resultat
saknas

----

Dokumentation som endast finns i
pappersform (avser brukare från
andra kommuner) ska förvaras i
brandsäkert skåp.

----

Dokumentation som endast finns i
pappersform (avser brukare från
andra kommuner) ska förvaras i
brandsäkert skåp.

Enhet

Datum
SDN

Brukarinflytand
e

Brukarundersökning

Dokumentation

Synpunkter/
klagomål

Hälsooch
sjukvård

Personaloch
kompetensförsörjning

Ekonomi
och adm.

Uppfyller
avtalet

Förbättringsområden

Tantolundens
dagliga
2011-06-16
verksamhet, 9.10
§ LSS

Dokumentationen behöver
utvecklas. Åtagande om
utvecklingslots ska uppfyllas1.
Vid uppföljningsbesöket saknades
delegeringar vilket nu är åtgärdat.

Zinkensdamms
dagliga
2011-06-16
verksamhet, 9.10
§ LSS

Dokumentationen behöver
utvecklas. Åtagande om
utvecklingslots ska uppfyllas1.
Vid uppföljningsbesöket saknades
delegeringar vilket nu är åtgärdat.

Rackarbergets
servicebostäder
9.9 § LSS

Reimersholme
servicebostäder
9.9 § LSS

1

2011-06-16

-----

Dokumentationen ska förvaras i
brandsäkert arkivskåp3.

2011-06-16

Åtgärdat september 2011
Åtgärdat juli 2011
3
Åtgärdat september 2011
4
Åtgärdat september 2011
2

-----

Avvikelser måste rapporteras till
MAS2. Delegeringar måste
utfärdas till all personal.

Dokumentationen behöver
utvecklas. Samtaliga boende ska
ha genomförandeplaner4.
Dokumentationen ska förvaras i
brandsäkert skåp4. Samarbetet
med primärvården behöver
utvecklas.

Enhet

Datum
SDN

Malmens
grupp- och
servicebostäder
9.9 § LSS

Brukarinflytand
e

Brukarundersökning

Dokumentation

Synpunkter/
klagomål

Hälsooch
sjukvård

2011-06-16

Stora Blecktornets
dagliga
2011-03-15
verksamhet, 9.10
§ LSS

Äppelgårdens
dagliga
2011-03-15
verksamhet, 9.10
§ LSS
Södermalms
assistans

2011-03-15
2011-10-27

= Uppfylls helt
= Uppfylls delvis
= Uppfylls inte
5
6

Åtgärdat september 2011
Delvis åtgärdad juni 2011

------------

----------

Personaloch
kompetensförsörjning

Ekonomi
och adm.

Uppfyller
avtalet

Förbättringsområden

--------

Dokumentationen behöver
utvecklas. Samtliga boende ska ha
genomförandeplaner5.
Dokumentationen ska förvaras i
brandsäkert skåp5.

---------

Utveckla egenkontrollen, fortsätta
arbetet med att implementera ett
ledningssystem enligt SOSFS
2006:11 hos medarbetarna och se
till att aktskåpet med
dokumentationen för deltagarna
förvaras i låst rum.

---------

Utveckla egenkontrollen och
fortsätta arbetet med att
implementera ett ledningssystem
enligt SOSFS 2006:11hos
medarbetarna.
Dokumentationen behöver
förbättras6.
Den som förestår verksamheten
ska ha relevant högskoleutbildn.

