Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1-702/2015
Sida 1 (3)
2015-12-02

Handläggare
Ann-Christin Larsson
Telefon: 08-508 01 727

Till
Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning

Svar på remiss om riktlinjer för hälso- och
sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads
särskilda boenden enligt SoL och LSS,
dagverksamheter enligt SoL och daglig
verksamhet LSS
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har av Kommunstyrelsen fått en remiss (KS dnr
152-1753/2015) gällande riktlinjer för hälso- och
sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden
enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig
verksamhet enligt LSS.
Riktlinjerna avser journalföring av hälso- och sjukvård inom
Stockholms stad. Tidigare har MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
ansvarat för att ta fram lokala rutiner för dokumentation.
Efterfrågan har kommit från verksamheterna om att det behövs
stadsgemensamma riktlinjer så att samtliga dokumenterar på samma
sätt.
Förvaltningen ser positivt på de stadsövergripande riktlinjerna. De
är tydliga och ska gälla alla verksamheter i både egen regi och
entreprenörer.
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Bakgrund
Ett nytt dokumentationssystem för hälso- och sjukvården i
Stockholms stad upphandlades under 2012. Krav ställdes då på att
systemet skulle vara anpassat till att införa nationellt fackspråk, NF.
Det fackspråk som är aktuellt är ICF, en internationell klassificering
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa samt kvalificering
av vårdåtgärder.
Tidigare har varje stadsdels MAS/MAR tagit fram lokala rutiner för
dokumentation. Efterfrågan har nu kommit från verksamheterna om
att det behövs stadsgemensamma riktlinjer så att alla dokumenterar
på samma sätt. För att få information om hur man konkret
dokumenterar i systemet har det framtagits lathundar i samarbete
med processledare och MAS/MAR. Stockholms stad har den 1
oktober 2015 övertagit hälso- och sjukvårdsinsatser i bostäder med
särskild service och daglig verksamhet LSS. Denna verksamhet
omfattas också av de stadsövergripande riktlinjerna.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har av Kommunstyrelsen fått en remiss (KS dnr
152-1753/2015) gällande riktlinjer för hälso- och
sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden
enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig
verksamhet enligt LSS.
Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer med
biståndsbeslut om särskilt boende, dagverksamhet och daglig
verksamhet inom SoL och LSS. I de fall personen har ett behov av
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska en journal upprättas i
samband med inflyttning.
De verksamheter som avses är vård- och omsorgsboende,
korttidsvård, servicehus, dagverksamhet, socialpsykiatriskt boende,
boende med särskilt stöd för vuxna med funktionsnedsättning och
daglig verksamhet.
Syftet med patientjournalen är att säkerställa att patienten får en
god och säker vård. Journalen ska vara utformad så att den både är
ett arbetsredskap för hälso- och sjukvårdspersonal samt en
informationskälla för patienten. Den ska vara tydligt utformad och
lätt att förstå. Journalen ska skrivas på ett sådant sätt att en uppgift
inte behöver dokumenteras på flera olika ställen. Uppgifterna ska
vara korrekta och väl underbyggda. Färdigformulerad frastext ska
användas när sådan finns för att i möjligaste mån eliminera risken
för subjektiva tolkningar.
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I riktlinjerna är det tydligt beskrivit vilka uppgifter som ska
inhämtas och dokumenteras i samband med inflyttning. De
riskbedömningar som finns i Vodok ska erbjudas patienten.
Riskbedömningarna gäller fall, undernäring, trycksår,
munbedömning, inkontinens och ADL.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor
har haft möjlighet att lämna synpunkter.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på de stadsövergripande riktlinjerna. De
är tydliga och ska gälla alla verksamheter i både egen regi och
entreprenörer. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
överlämnar detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Bilagor
1. Remissen
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