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Uppföljning av tillsynen av Serafens vård och omsorgsboende
Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun som
genomfördes den 2 november 2011
Serafen lämnade en åtgärdsplan utifrån de krav som Socialstyrelsen begärde 201202-28 diarienummer 9.1-30878/2011 som nu följs upp med nedanstående frågor.
Beskriv hur vårdgivaren/nämnden har säkerställt att samverkan mellan
beställaren och utföraren fungerar.
Serafen inskrivningsrutin reviderades efter Socialstyrelsens tillsyn, den rutinen
gäller fortfarande. Inskrivningsrutinen har tagits upp och diskuterats på
sjuksköterske-/paramöte och gruppmöten. Varannan månad träffas beställare och
vårdgivare för att gå igenom hur rutinerna och samarbetet fungerar mellan
parterna.
Informationsöverföringen sker mellan varje yrkeskategori och arbetspass. I
schemat finns en överlappningstid som bland annat är till för att rapportera. Varje
boendeenhet har teammöten var tredje/fjärde vecka. Där träffas samtliga
yrkeskategorier och fördjupar sig kring tre boende. Här går de igenom
genomförandeplan, status, samtliga riskbedömningar fall, trycksår och nutrition
samt bemötande allt för en god och säker vård. Efter mötet ska beslutade
förändringar dokumenteras i SoL - och HSL-journalerna. Riskbedömningarna
dokumenteras i HSL-journalen och Senior alert.
Har vårdgivaren/nämnde genomfört ytterligare egenkontroll avseende sociala
dokumentationen. Beskriv resultatet samt vilka åtgärder som har vidtagits.
I mitten av mars 2012 placerades en dokumentationshandledare på boendeenheten
för att stödja och stötta sina kollegor i SoL- dokumentationen. Innan sommaren
gjorde enhetschef en kontroll av daganteckningar på samtliga boende. Kontrollen
visade att anteckningarna ökat. I maj och december 2012 har en Sol- handledare
frikopplats för att ge kollegor stöd att uppdatera genomförandeplanerna. I
december hade 88 % en aktuell genomförandeplan.
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Har vårdgivaren/nämnden genomfört utbildningen avseende hur en vårdplan ska
skrivas och följas upp enligt planering. Beskriv resultatet och vilka åtgärder som
vidtagits.
Under maj månad 2012 genomförde MAS och MAR flera utbildningsdagar med
sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och chefer. En granskning hade
gjorts under våren och nu fick alla en återkoppling. Den bästa journalen visades
som ett gott exempel och varje sökord diskuterades.
Socialstyrelsen har även begärt in kopior av fem patientjournaler (sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast) för fem äldre personer fr.o.m 1 januari t.o.m. 30
november 2012.
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