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Kungsholmens stadsdelsnämnd
sammanträde 2006-10-26

Yttrande till Länsstyrelsen om Solbackens Vård och
omsorgsboende.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att besvara Länsstyrelsen med
detta tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
Stadsdeldirektör

Kerstin Ohlsson
Verksamhetschef

Bakgrund
Länsstyrelsen har under augusti 2006 genomfört två oanmälda
tillsynsbesök på Solbackens vård och omsorgsboende. Länsstyrelsen har
liksom vid tidigare tillsyn begärt ett yttrande om hur nämnden avser att
säkerhetsställa de boendes individuella behov av trygghet och säkerhet
under natten samt hur nämnden avser att utveckla den sociala
dokumentationen. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda 31 oktober
2006.
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Förvaltningens yttrande
Trygghet och säkerhet under natten
Solbacken består av åtta boendeenheter med sammanlagt 65 boende.
Bemanningen regleras i gällande avtal och består nattetid av 5
omvårdnadspersonal. Fyra personer är basplacerade och ansvarar för två
enheter var, den femte personen placeras på den enhet där den bäst behövs
för tillfället. Omvårdnadspersonalen går runt på varje boendeenhet minst
fyra gånger per natt, detta kompletteras med dörr- och rörelselarm för att
säkra personalens uppmärksamhet om någon boende är uppe och rör sig
på boendeenheten. Hälso-och sjukvårdsinsatserna utförs av en
sjuksköterskepatrull med ett fast besök per natt samt beredskap för akuta
besök med 30 minuters inställelsetid. Idag sker patrullens fasta besök i
samband med att nattpersonalen går på sitt pass.
På en av boendenheterna pågår en omvandling från permanentboende till
korttidsplatser för personer med demenssjukdom. I samband därmed
kommer nattbemanningen på Solbacken att utökas med ytterligare en
omvårdnadspersonal. Detta beräknas ske innan årsskiftet.
Under 2005 installerades ett nytt larmsystem på Solbacken. Det innebär att
personalen är utrustade med bärbara telefoner och kan kommunicera med
varandra. Larmsystemet fungerar också som närvaromarkering vid tillsyn
av enskild boende. Det går i efterhand att kontrollera att varje boende har
fått tillsyn på överenskommen tid.
Vid Länsstyrelsens besök var larmet på en tillfälligt obemannad
boendeenhet inte påkopplat. Förvaltningen förutsätter att just den
händelsen var ett misstag. Entreprenören kommer att ytterligare betona för
sin personal att rutinerna ska följas dvs. att nattpersonalen kontrollerar att
alla dörr och sänglarm är påkopplade vid nattpassets början.
Stadsdelsförvaltningen anser därmed att behovet av trygghet och säkerhet
på natten är rimligt tillgodosett. Det går naturligtvis prioritera natten
ytterligare genom att bemanna med mer personal. Dock skulle detta
betyda att antalet personal på dagen blir färre och inskränka på
möjligheterna till stimulans och en meningsfull tillvaro för människorna
som bor på Solbacken.
Dokumentation
Enligt Länsstyrelsen har den sociala dokumentationen förbättrats sedan
tidigare tillsynsbesök men den uppvisar fortfarande brister. Förvaltningen
har i sin uppföljning gjort samma bedömning.
Förvaltningen kommer som en del av Kompetensstegen att under hösten
genomföra en utbildning av mentorer i SoL dokumentation. Tanken är att
dessa mentorer ska stödja och handleda sina arbetskamrater och att
omvårdnadspersonalen därmed får en höjd kompetens i dokumentation.
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Från Solbackens vård och omsorgsboende kommer fyra personer att delta i
denna utbildning. Under 2007 kommer staden att införa ParaSoL, ett
dokumentationssystem via data, även entreprenörer kommer att anslutas
till detta system. Omvårdnadspersonalen kommer att få utbildning i det
nya systemet innan det införs.
Övriga förbättringsförslag
Övriga förbättringsförslag i beslutet från länsstyrelsen kommer
förvaltningen och entreprenören att arbeta vidare med.

Bilaga
1. Länsstyrelsens protokoll från tillsynsbesöket.

