Uppföljning av boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin, daglig
verksamhet samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.
Boendestöd i ordinärt boende inom socialpsykiatrin
Verksamheten arbetar utifrån beställningen. Så långt som möjligt utgår man från brukarnas
individuella behov och försöker uppmuntra och stärka varje individs egna förmågor. Totalt 14
personer arbetar som boendestödjare. Boendestöd ges i den enskildes hem och kan ges både
dagtid och dygnet runt vid behov. Hittills har inte behovet av stöd dygnet runt funnits.
Boendestödjarna ansvarar för att planera, samordna och ge stödinsatser på ett välstrukturerat
och pedagogiskt sätt för personer med psykisk funktionsnedsättning, boende i egna
lägenheter. Alla tillsvidareanställda boendestödjare har gått grundkurs i ESL-pedagogik (Ett
självständigt liv) och introduktionsutbildning i KBT.
Stödinsatserna är individuella och ges utifrån en genomförandeplan som upprättas
tillsammans med brukaren. Denna plan visar hur insatserna ska genomföras rent praktiskt
samt hur och när dessa ska följas upp. Insatserna kan bestå i att stödja och motivera till att
bryta inaktivitet och social isolering, strukturera vardagen, ge stöd i hemmet, hitta
meningsfulla fritidsaktiviteter och sysselsättning.
Alla aktuella brukare har en genomförandeplan för insatsen boendestöd, med planerad
uppföljning. Vid stickprov i ParaSoL framkom att flera brukare har genomförandeplaner där
uppföljningsdatum har passerat.
Brister avseende SoL som behöver åtgärdas:
Flera personer har vid datum för uppföljningen inaktuella uppföljningsdatum i sina
genomförandeplaner - bör ses över och förtydligas. En regelbunden utförardokumentation
ska utföras och ge en aktuell bild av den enskildes situation. Se SoL 11 kap 5§ och
”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (Socialstyrelsens handbok) samt
Stockholms stads riktlinjer avseende utförardokumentation.
Uppföljning av boendestödjarnas avbokningar samt rapporteringen till beställarenheten ska
förbättras. Nuvarande system där boendestödjarna själva skriver in sina avbokade brukare är
inte tillräckligt tillförlitligt. Rapporteringen har inte fungerat helt tillfredsställande i
Paraplyet, vilket medfört att det blivit felaktigheter i debiteringen av utförda tjänster.
Åtgärder vidtas. Noggrann dokumentering ska göras i Paraplyet av biståndshandläggare
avseende hur många timmar boendestöd som ska utföras.
Uppföljningen är genomförd av Ingemar Sollgard, enhetschef vuxenenheten-socialspykiatri
och Matilda Ekström Sundberg, verksamhetsplanerare social omsorg, enligt följande:
Besök i verksamheten. Samtal med enhetschef och samordnare. Genomgång av för
verksamheten rutiner och aktuella dokument samt genomgång i ParaSol av dokumentationen
kring de boende.
Daglig verksamhet
Kungsholmens dagliga verksamhet erbjuder ett brett utbud av skilda verksamheter.
Målsättningen är att tillgodose arbetstagarnas behov utifrån var och ens funktionsnedsättning,
förmåga, intresse och önskemål, i en miljö som stimulerar till socialt samspel. Verksamheten
är indelad i tre arbetslag utifrån inriktning på arbetsuppgifterna och med hänsyn till
arbetstagarnas behov av stöd. När arbetstagaren börjar i verksamheten erbjuds arbetstagaren
stöd i att kartlägga sin aktivitets- och arbetsförmåga för att därefter träna sig i en arbetsroll
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med successivt ökad självständighet. För varje arbetstagare utformas ett individuellt schema
över insatsens innehåll. Av schemat framgår vilken arbetsinstruktör som ger arbetstagaren
stöd i respektive aktivitet.
Varje arbetstagare har en stödperson i verksamheten. Stödpersonsuppdraget finns beskrivet i
en plan och i en checklista daterade 2010-03-04. Stödpersonens uppgift är att ha ett
huvudansvar för att arbetstagarens behov, åsikter och önskningar kommer fram vid planering
av schema och aktiviteter samt att följa upp att insatsen genomförs enligt de mål som satts
upp. Stödpersonens uppgift är också att, i samråd med arbetstagaren, verka för en god och
kontinuerlig relation med hans eller hennes nätverk. Verksamheten har ett innehåll och
kompetens som svarar väl mot det behov av kvalificerat och individuellt utformat stöd som
brukare med olika grad av utvecklingsstörning, ofta i kombination med rörelsehandikapp, har
inom daglig verksamhet.
Samverkan med primärvården fungerar men det kan fortfarande vid vissa tillfällen vara svårt
att nå distriktssköterska. Den hälso- och sjukvård som är på daglig verksamhet är oftast att
överlämna lunchläkemedel. De arbetstagare som har mycket sjukvård har sin personliga
assistent med sig. Delegering finns men kopior saknas på enheten. Dokumentation angåendet
det som gäller hälso- och sjukvård skrivs idag i ParaSoL. Akutpärm finns med viktig
information. Enheten arbetar utefter basala hygienrutiner och använder arbetskläder.
Verksamheten har åtgärdat hur de ska uppnå kriterierna för dokumentation enligt SOSFS
2006:5 genom att visa olika dokument där det framgår hur t.ex en genomförandeplan tas fram
och vad som bör stå i den. De har även en lathund för vad som bör finnas med i
dokumentation i ParaSol. Dokumentationen och uppföljning av genomförandeplaner ska
fortsätta att utvecklas.
Åtgärdsplan
Brister i HSL som ska vara åtgärdade vid nästa uppföljning:
-Enheten saknar kopior på aktuella delegeringar samt upprätta en lokal rutin.
- Upprätta en lokal rutin för avvikelsehantering
Kvarstående sedan 2010
-Upprätta en rutin på vad som ska göras om någon avlider akut på arbetet.
-Upprätta en inventarieförteckning på arbetstekniska hjälpmedel.
-Plan för brandskydd ska följas upp vid besök 2010-09-30. Det rådde fortfarande oklarheter
kring detta vid återbesöket 2010-09-30. Åtgärdat vid uppföljning 110516.
Verksamheten har en brandpärm de fått från brandförsvaret. De har ett brandombud. Den 24
mars var all personal på en heldags brandskyddsutbildning. Det finns särskilda
brandskyddskontrollanter; en eller två anställda från varje team. Verksamheten har ett flertal
dokument om brandskydd som finns sparade med avtalsuppföljningen under mappen
G/Individ och familj.
- Verksamheten behöver förtydliga arbetsprocessen med kvalitetsarbetet till nästa
uppföljningstillfälle. Verksamheten har presenterat ett skriftligt Kvalitets- och ledningssystem
under hösten 2010.
Uppföljningen är genomförd av Matilda Ekström Sundberg, verksamhetsplanerare och
Kerstin Callinggård, MAS.
Närvarande från Daglig verksamhet: enhetschef Vanja Schwamberg.
bitr. enhetschef Ulrika Osmark Dahl och delar av tiden bitr. enhetschef Mattias Englund
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Besök i verksamheten. Intervju med enhetschef samt biträdande enhetschef. Genomgång av
lokaler, genomgång av för verksamheten aktuella dokument, samt stickprov på
dokumentation av genomförd insats för enskilda brukare.

Samtliga uppföljningar avseende nedanstående gruppbostäder är genomförda av Kerstin
Callinggård, MAS och Matilda Ekström Sundberg, verksamhetsplanerare, genom besök i
verksamheten, granskning av dokumentation samt samtal med arbetsledare och viss personal.
Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder
Verksamheten ger ett intryck av att vara väl genomarbetad, genomtänkt och välordnad, utifrån
de ovanstående tre begreppen. All omvårdnad är individuellt utformad efter den enskildes
behov och önskemål. Verksamheten har en hög grad av struktur med fasta rutiner,
förutsägbarhet och tydlighet. Den enskilde har en stödperson, som ansvarar för stödinsatser
och att uppsatta målen i den enskildes handlingsplan följs.
Hälso- och sjukvården fungerar och följs efter MAS riktlinjer. Kontakten med primärvårdens
läkare och distriktssköterskor fungerar bra.
Journalanteckningar på Kristinebergs gruppbostad behöver kompletteras med datum för
respektive anteckning, så att ärendet går att följa över tid. Journaler förvaras ej i brandsäkert
skåp utan i kontorsskåp med lås, vilket ska åtgärdas omgående. Enl. personalen finns all
dokumentation kopierad till USB-minne, som förvaras i brandsäkert skåp i gruppbostaden.
Efter sdf:s samtal med Stockholms stads juridiska avdelning, som även konsulterat stadens
IT-avdelning framgår att detta inte är säker förvaring. Pappersjournaler och andra
handlingar rörande den enskilde ska förvaras i brandsäkert, låsbart skåp. Ett USB-minne ska
säkerhetskopieras. Åtgärdat.
Vid besök 110208 har brandsäkra skåp köpts in till Kungsholmstorg och Kristinebergs
gruppbostad. Dokumentation förvaras i dessa, i olika mappar för respektive brukare.
Journalanteckningar vid Kristinebergs gruppbostad har kompletterats med datum i respektive
ärende, så att de nu går att följa över tid. Genomförandeplanerna är aktuella i tid och
underskrivna av flertalet brukare. Det saknades underskrift i en GP avseende en brukare, detta
kommer att åtgärdas Det finns GP för alla brukare vid båda gruppbostäderna.
Årligen erbjuda alla som tackar nej till munhälsobedömning.
Rutinen med specifika arbetskläder och delgeringsbesluten på Kristineberg var åtgärdat.
Samtal med verksamhetschef Gunilla Fredblad, bitr. enhetschef Marianne N Silverstam och
Gertrud Nordgren. Genomgång av för verksamheten aktuella dokument samt
stickprovskontroll av dokumentation kring de boende.

Fröjdens gruppbostad
I gruppbostaden bor 5 personer mellan 21-30 år. Verksamheten öppnade
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1 juni 2010. Helhetsintrycket är att de boende har en hög grad av individualisering, trygghet
och inflytande genom att verksamheten anpassas utifrån var och en av de boendes behov. De
boende har egna lägenheter och får stöd i den omfattning de behöver utifrån sina
förutsättningar. De boende har alla flyttat hemifrån till gruppbostaden och detta är deras första
egna lägenheter. De får stöd med praktiska göromål, t.ex matlagning, tvätt och städning
utifrån var och ens funktioner och förmåga. Det är en avvägning att stödja en boende utan att
ta över och personalen arbetar för att den boende så långt som möjligt ska klara sig själv. De
boende får även stöd med att fungera i olika sociala sammanhang i och utanför
gruppbostaden. Personalen sätter gränser när det behövs, ibland kan det bli svåra avvägningar.
Varje boende deltar i någon dagverksamhet - endast en boende deltar i förvaltningens
dagverksamhet, övriga utanför stadsdelens dagverksamheter.
I dagsläget är det ingen av de personerna som bor på Fröjden som behöver någon form av
hälso- och sjukvård. Kunskap finns hos personalen hur man ska gå till väga om behov skulle
uppkomma. Enheten har funnits i ett år och har ännu inte blivit uppkopplade på nätet så att de
kan gå in och dokumentera på rätt sätt.
IT-stödet fungerar inte ännu, för att det ska bli möjligt att dokumentera i
ParaSol. Förvaltningen arbetar med frågan. Personalen dokumenterar sedan öppningsdagen
för hand. Brandsläckare och brandfiltar är nu inskaffade.
Att IT-stödet kommit igång och att dokumentationen görs i Parasol. IT-stödet har fortfarande
inte kommit igång. Dokumentation gör på journalblad för hand, vilket inte är
tillfredsställande.
Att brandsläckare+brandfiltar finns installerade- åtgärdat.
Samtal med enhetschef Margareth Berglin och med Susanne Hansson vårdare och Jan
Fredholm vårdare, som var närvarande halva tiden. Granskning av de boendes dokumentation.
Gruppbostaden Herden
Verksamheten har i huvudsak en bra kvalitet och man arbetar utifrån de lagar, riktlinjer och
begrepp som styr gruppboenden utifrån LSS. Verksamheten har lång erfarenhet och
kompetens av att arbeta med målgruppen. Skriftliga åtaganden är framtagna av personalen. Så
långt som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering med stöd av personal och god
man. Varje boende har tre individuella pärmar: en för hälso- och sjukvård, en för ekonomi och
en pärm där det framgår vad var och en av de boende har för behov och rutiner.
Det är i stort S:t Eriks kvartersakut som ansvarar för de boendes hälso- och sjukvård i
gruppbostäderna. För tillfället finns en fast husläkare. Specialistläkare kan det många gånger
vara svårare att få kontakt med. Fortfarande många byten av DSK men det har dock fungerat
bra. Varje boende har en hälso- och sjukvårdspärm som de har med sig vid sjukhus-, läkaroch tandläkarbesök. Alla enheter har nu en hälso- och sjukvårdspärm där strukturen är lika. I
pärmarna ska aktuell dokumentation sitta längst fram .
Verksamheten ska snarast ta fram ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2005:12 samt
2006:11. Utgå från förvaltningens övergripande kvalitets- och ledningssystem, beslutat på
SDN 100930. Åtgärdat.
Besök i verksamhetens olika enheter. Intervju har skett med enhetschef och
4

vårdaren Chung-Won Lee. Genomgång av rutiner för HSL samt tillsyn av läkemedelsskåp
samt tekniska hjälpmedel.
Gruppbostaden Linden
Verksamheten har i huvudsak en bra kvalitet och man arbetar utifrån de lagar, riktlinjer och
begrepp som styr gruppboenden utifrån LSS. Verksamheten har lång erfarenhet och
kompetens av att arbeta med målgruppen. Skriftliga åtaganden är framtagna av personalen. Så
långt som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering med stöd av personal och god
man. Varje boende har tre individuella pärmar: en för hälso- och sjukvård, en för ekonomi och
en pärm där det framgår vad var och en av de boende har för behov och rutiner. Vid
personalens frånvaro, p.g.a. sjukdom, semester, utbildning eller annan ledighet, anlitas de
behovsanställda timvikarier som är anställda på gruppbostaden.
Antalet timvikarier motiveras bl.a av budgetskäl. Utifrån resultatbaserad styrning bör
konsekvenserna av antalet timvikarier beaktas ur ett brukarperspektiv.
Det är i stort S:t Eriks kvartersakut som ansvarar för de boendes hälso- och sjukvård i
gruppbostäderna. För tillfället finns en fast husläkare. Specialistläkare kan det många gånger
vara svårare att få kontakt med. Fortfarande många byten av DSK men det har dock fungerat
bra. Varje boende har en hälso- och sjukvårdspärm som de har med sig vid sjukhus-, läkaroch tandläkarbesök. Alla enheter har sedan tre år en hälso- och sjukvårdspärm där strukturen
är lika. I pärmarna ska aktuell dokumentation sitta längst fram
Verksamheten ska snarast ta fram ett samlat kvalitets- och ledningssystemet enligt SOSFS
2005:12 samt 2006:11.
Vid uppföljningstillfället finns 6 genomförandeplaner, av dessa är 4 tillfredsställande, 2
saknar aktuellt uppföljningsdatum, vilket ska åtgärdas. Åtgärdat.
Besök i verksamhetens olika enheter. Intervju har skett med enhetschef och
vårdaren Maj Klyft. Bitr. enhetschef Sven-Åke Alveving var ej närvarande.
Genomgång av rutiner för HSL samt tillsyn av läkemedelsskåp samt tekniska hjälpmedel.
Gruppbostaden Strandparken
Verksamheten har i huvudsak en bra kvalitet och man arbetar utifrån de lagar, riktlinjer och
begrepp som styr gruppboenden utifrån LSS. Verksamheten har lång erfarenhet och
kompetens av att arbeta med målgruppen. Skriftliga åtaganden är framtagna av personalen. Så
långt som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering med stöd av personal och god
man. Varje boende har tre individuella pärmar: en för hälso- och sjukvård, en för ekonomi och
en pärm där det framgår vad var och en av de boende har för behov och rutiner. Antalet
timvikarier motiveras bl.a av budgetskäl. Utifrån resultatbaserad styrning bör konsekvenserna
av antalet timvikarier beaktas ur ett brukarperspektiv.
Det är S:t Eriks kvartersakut som ansvarar för de boendes hälso- och sjuk-vård i gruppbostäderna.
Precis fått byta husläkare, den tidigare har slutat. Specialistläkare kan det många gånger vara
svårare att få kontakt med. Kontakten med DSK fungerat bra trots en del byten. Hälso- och
sjukvård dokumenteras i Para-SoL under hälsoinsatser. Det framgår dock inte i dokumentationen
om DSK blivit informerad vid händelser som berör hälso- och sjukvård, vilket är viktigt. Prydligt
i de boende medicinskåp. Varje boende har en hälso- och sjukvårdspärm som de har med sig vid
sjukhus-,läkar- och tandläkarbesök. Alla som tackar nej till munhälsobedömning ska årligen
erbjudas.
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Verksamheten ska fortsätta utveckla ledningssystemet för kvalitet enligt SOSFS 2005:12 samt
2006:11. Ett kvalitets- och ledningssystem bör vara klart innan sommaren. Åtgärdat.
Rutinen vid dödfall bör utvecklas. Förtydliga innehållsförteckningen så att man lättare exempelvis
hittar delegeringsrutiner. Tydliggöra i dokumentationen om DSK kontaktats.

Besök i verksamhetens olika enheter. Intervju har skett med enhetschef
Margareth Berglin, bitr. enhetschef Rolf Nyström, Marie Thoren, vårdare på Strandparken 7,
samt med Jan Westin och Chhabi Haque, vårdare Strandparken 5.
Genomgång har skett av de boendes dokumentation avseende genomförandeplaner.
Genomgång av rutiner för HSL samt tillsyn av läkemedelsskåp samt tekniska hjälpmedel.
Gruppbostaden Tegelpråmen
Verksamheten har i huvudsak en bra kvalitet och man arbetar utifrån de lagar, riktlinjer och
begrepp som styr gruppboenden utifrån LSS. Verksamheten har lång erfarenhet och
kompetens av att arbeta med målgruppen. Skriftliga åtaganden är framtagna av personalen. Så
långt som möjligt är de boende delaktiga i sin egen planering med stöd av personal och god
man. Varje boende har tre individuella pärmar: en för hälso- och sjukvård, en för ekonomi och
en pärm där det framgår vad var och en av de boende har för behov och rutiner.
Det är S:t Eriks kvartersakut som ansvarar för de boendes hälso- och sjukvård i
gruppbostäderna. Precis fått byta husläkare, den tidigare har slutat.
Specialistläkare kan det många gånger vara svårare att få kontakt med. Kontakten med DSK
fungerat bra. Hälso- och sjukvårdsinsatser som personal utför dokumenteras i Para-SoL under
sökord hälsoinsatser. Varje boende har en hälso- och sjukvårdspärm som de har med sig vid
sjukhus-,läkar- och tandläkarbesök. Alla som tackar nej till munhälsobedömning ska årligen
erbjudas.
-Verksamheten ska fortsätta utveckla ledningssystemet för kvalitet enligt SOSFS 2005:12 samt
2006:11. Ett kvalitets- och ledningssystem ska tas fram innan sommaren. Åtgärdat.
Besök i verksamhetens. Intervju har skett med enhetschef och
biträdande enhetschef Susanne Svanström Laine. Genomgång av rutiner för SoL, LSS och
HSL samt tillsyn av läkemedelsskåp samt tekniska hjälpmedel.
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