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Yttrande till Länsstyrelsen om brister på S:t Eriks
vård och omsorgsboende
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar till Länsstyrelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Tjänsteutlåtandet är en redovisning av nämndens åtgärder med anledning av Länsstyrelsen tillsynsbesök av S:t Eriks vård och omsorgsboende den 26 februari 2008.
Enligt Länsstyrelsen får de boende på S:t Erik inte sina behov av självbestämmande och meningsfullhet tillgodosedda enligt socialtjänstlagen. Länsstyrelsen är också kritisk till att boende lämnas utan tillsyn då det inte framgår av dokumentationen hur deras individuella behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses.
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Vidare riktar Länsstyrelsen kritik mot nämnden för att det saknas fungerande rutiner för att identifiera, dokumentera, analysera och följa upp fel och brister. Länsstyrelsen uppmärksammar att personalen på S:t Erik bemöter de boende vänligt
och respektfullt.
Stadsdelsförvaltningens kunde vid en oanmäld kvalitetsuppföljning redan i december 2007 konstaterade att verksamheten inte hade samma goda kvalitet som
tidigare. Det fanns brister i rutiner och arbetssätt, bemanningen under dagtid var
inte tillfredställande för att kunna ge de boende den vård, omsorg och stimulans de
behöver. Förvaltningen har därefter haft återkommande diskussioner med Caremas
ledning om bemanning, rutiner och arbetssätt. Dessa diskussioner har bl.a. resulterat i att från den 15 april har personalen utökats under dagtid och arbetet med att
förbättra rutiner och förankra ett gemensamt arbetssätt pågår.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet äldre och funktionshindrade.
Bakgrund
S:t Erik är ett vård och omsorgsboende för personer med demensdiagnos.
Länsstyrelsen genomförde tillsyn av verksamheten på S:t Erik i maj 2005 och som
avslutades utan kritik. I januari 2008 inkom en skrivelse till länsstyrelsen där anmälaren beskriver brister i verksamheten inom S:t Eriks vård och omsorgsboende.
Med anledning av det som framkom i skrivelsen genomförde Länsstyrelsen ett
nytt oanmält tillsynsbesök den 26 februari 2008. Länsstyrelsen begär att nämnden
redovisar hur man avser att säkerhetsställa att bristerna åtgärdas.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningens kunde vid en oanmäld kvalitetsuppföljning redan i december 2007 konstaterade att verksamheten inte hade samma goda kvalitet som
tidigare. Det fanns brister i rutiner och arbetssätt, bemanningen under dagtid var
inte tillfredställande för att kunna ge de boende den vård, omsorg och stimulans de
behöver. Förvaltningen har därefter haft återkommande diskussioner med Caremas
ledning om bemanning, rutiner och arbetssätt.
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Enligt Länsstyrelsen får boende på S:t Erik inte sina behov av självbestämmande och meningsfullhet tillgodosedda enligt socialtjänstlagen. Boende lämnas utan tillsyn utan att det framgår av
dokumentationen hur deras individuella behov av trygghet och säkerhet ska tillgodoses.

Verksamhetschefen och personalgruppen har senaste månaderna arbetat med att
komplettera och förtydliga dagliga rutiner samtidigt som arbetet med att förankra
ett gemensamt arbetssätt pågår. Personalen ska under perioden mars-juni utbildas i
Caremas koncept ”Den goda dagen” som är uppbyggt för att ge en individanpassad vård och omsorg som bygger på omtanke och valfrihet.
För att det ska vara möjligt att ge vård och omsorg enligt de överenskomna individuella genomförandeplanerna har bemanningen från den 15 april utökats på dagtid
mån-fre. Aktiviteter och utevistelser ska genomföras både i grupp och individuellt
enligt upprättade genomförandeplaner.
Arbetet med att föra över dokumentationen i stadens gemensamma dokumentationssystem ParaSoL pågår och i samband med detta går man igenom och uppdaterar samtliga genomförandeplaner så att en god vård ska garanteras.
En personal har gått mentorutbildning i dokumentation och har som enda uppgift
att handleda sina kollegor fram till den 15 maj.
Ett närståenderåd har nyligen bildats och som ska träffas fyra gånger per år. Vid
rådets första möte tog anhöriga upp olika förbättringsförslag, bl.a. tips på aktiviteter, information och samarbete mellan kontaktperson och anhörig.
Enligt Länsstyrelsen saknas fungerande rutiner för att identifiera, dokumentera, analysera och
följa upp fel och brister

Verksamhetschefen på S:t Erik arbetar med komplettera ledningsystemet Qvalimax med enhetsspecifika rutiner och ansvarsområden. Arbetet ska vara klart och
implementerat i personalgruppen senast under maj månad.
Inom verksamheten finns ett kvalitetsråd som består av verksamhetschef, gruppsamordnare och representanter från olika yrkeskategorier. Rådet har möte en gång
i månaden. Kvalitetsrådet uppgift är att identifiera problem, gå igenom avvikelser,
genomföra lösningar och säkerställa genom att följa upp nya rutiner. Kvalitetsrådets protokoll ska delges stadsdelsförvaltningen.
Stadsdelsförvaltningen har återkommande möten med ledningen för Carema och
kommer också att göra uppföljningsbesök på enheten för att granska att de åtgär-
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der som har överenskommits är genomförda. Carema ska genomföra en egen kvalitetstillsyn den 5 maj. Sammanställningen av den ska delges förvaltningen.
Bilagor
1. Länsstyrelsens tillsynsprotokoll.
2. Sammanfattning av förvaltningens kvalitetsuppföljning december 2007.
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