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Verksamhetsuppföljning 2010 vid
Långbrogården
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning vid verksamheten vid
Långbrogården.

Charlotte Svensson
stadsdelsdirektör

Eeva Eriksson
medicinskt ansvarig sjuksköterska

Sammanfattning
Långbrogården, som sedan 2004-04-01 drivs av Attendo Care AB, är en väl
fungerade verksamhet med 54 platser för personer med demenssjukdomar. Vid
uppföljningstillfället var en plats ledig. Tryggheten garanteras genom att det finns
tillgång till omvårdnadspersonal under dygnets alla timmar. Sjuksköterska finns på
plats från kl 8 till 16.30 alla veckodagar. Kvällar och nätter anlitas Attendo Cares
mobila sjukskötersketeam med 30 minuters inställelsetid. Äldredoktorn ansvarar
för läkarinsatserna dygnet runt. Inga incidenter som skulle ha föranlett en Lex
Maria eller Lex Sara-anmälan har skett under året. Under året har enheten inte
heller mottagit några skriftliga klagomål.
Dokumentation sker i dokumentationssystemet Safe Doc. Omvårdnadspersonalen
dokumenterar genomförandeplan, daganteckningar, de boendes intressen och de
insatser som ska utföras. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner,
aktuell vårdstatus och genomförda riskanalyser. Två projekt pågår på enheten, ett
projekt för att förbättra måltider och mellanmål och ett för att bryta oron hos
dementa personer genom sång.
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Vid uppföljningstillfället var samtliga 53 boende från Stockholms stad. Tio boende
var från Älvsjö.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.
Pensionärsrådet har lämnat synpunkter och ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen 2010-05-12. Verksamhetschefen, Marja-Leena Gestranius,
har haft tillfälle att kommentera den bilagda verksamhetsuppföljningen.
Bakgrund
Verksamhetsuppföljning har genomförts enligt stadens Webbaserad checklista som
är gemensam för Stockholms stads samtliga verksamheter.
Långbrogården är en verksamhet i egen regi inom Attendo Care AB där
Stockholms stad köper platser genom ett upprättat ramavtal.
Vid besöket på Långbrogården intervjuades verksamhetschef Marja-Leena
Gestranius, sjuksköterska Ann-Charlotte Rääf. Därutöver har några
omvårdnadsjournaler och genomförandeplaner granskats.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Uppföljningsresultat
Långbrogården drivs i egen regi inom Attendo Care AB. Verksamheten har 54
platser, för dementa personer. Verksamheten finns på tre våningsplan och är
fördelad på 6 enheter med 9 lägenheter per enhet. Samtliga boende har en
fullvärdig bostad med tillhörande toalett, dusch samt kylskåp och kokplatta.
Balkong finns till varje enhet.
Organisationen är tydlig och väl förankrad hos personalen.
Personalen arbetar som kontaktpersoner åt de äldre, anordnar olika aktiviteter,
sköter deras personliga hygien, tvättar och underhållsstädar. Totala antalet
anställda har minskat med en helårsanställning sedan föregående uppföljning.
Under vardagsförmiddagar finns 4 omsorgspersonal på 18 boende och under
kvällstid 3 personal. Under nattetid finns en personal för våningsplanets 18
boende. En person är kontaktman för 2-3 boende. Alla boende har även en
omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har huvudansvaret för den boendes hälsooch sjukvård, en sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för 18 boende. Därutöver
finns en sjukgymnast och en arbetsterapeut som besöker verksamheten. Läkare
från team Äldredoktorn besöker enheten en gång i veckan. Personalomsättningen
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har varit 1-5% under 2009. De flesta tillsvidareanställda har grundläggande
omvårdnadsutbildning.
Under 2009 har enheten arbetat med att förbättra områden; måltider-mellanmål
och påbörjat ett projekt med ”Vårdarsång”, sång som kommunikationsmedel i
demensvården. Syftet är framförallt att bryta oro med sång.
Möjlighet till utevistelser för de boende finns och enligt uppgift erbjuds de boende
detta.
De boende erbjuds två maträtter men det är svårt för den dementa boende att själv
välja maträtt och därför väljer personalen den maträtt som de tror sig veta att den
boende tycker om. Enheten får sin mat levererad från restaurangen på Älvsjö
servicehus. Enheten arbetar med att näringsberika mellanmålen och särskild vikt
läggs på kvällsmålen för att garantera att nattfastan inte överstiger 11 timmar.
Enheterna är låsta med kodlås och synlig kod finns i anslutning till de låsta
dörrarna.
Verksamheten har tydliga lokala riktlinjer för dokumentation. Dokumentation förs
via datasystem, Safe Doc. Omvårdnadspersonalen dokumenterar genomförandeplan, daganteckningar, de boendes intressen och de insatser som ska utföras.
Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar vårdplaner, aktuella vårdstatus och
genomförda riskanalyser. Verksamheten deltar i registrering i det nationella
Palliativaregistret.
Vid vård i livets slutskede finns det möjligheter för närstående att övernatta på
enheten.
_______________________

Bilaga
Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården.
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