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Svar till nämnden avseende vilka åtgärder Kulltorp har
genomfört utifrån de brister som uppmärksammats under
Länsstyrelsens tillsyn oktober 2006.
Länsstyrelsen har i sitt beslut 2006-11- 21 avslutat tillsynen av Kulltorps vård och
omsorgsboende. De förutsätter att nämnden åtgärdar de brister som lyfts fram.
Länsstyrelsen har i sin bedömning haft synpunkter på följande områden.
Självbestämmande och integritet samt delaktighet och bemötande
För att komma ifrån förvirring med olika bemötanden inom personalgruppen så
har en rutin arbetats fram. Rutinen ska säkerställa hur bemötande av de boende
kan sätta de äldres behov i centrum. Denna rutin kommer även att hjälpa de
arbetsgrupper, som av olika anledningar har oenigheter, att fokuserar på de
boendes behov.
Information
En rutin har också tagits fram angående hur information kring aktiviteter ska
delges de boende. Arbetssättet medger att de boende själva kan välja vilka
aktiviteter de vill delta i. Rutinen tar hänsyn till att även boende som är
sängliggande ska få ta del av den information som finns. Måltidssituationen
arbetar vi med tillsammans med en dietist genom ett projekt finansierat via
stimulansbidrag från staten.
Meningsfull tillvaro
Statistik förs över de utevistelser som idag erbjuds tillsammans med personal, för
att utifrån dagsläget kunna se över möjligheterna att utöka antalet utevistelser, för
boende som vill och kan.
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Rättssäkerhet
Utföraravdelningen har sedan våren 2006 arbetat med att införa social
dokumentation. Arbetet med att vidareutveckla den sociala dokumentationen av
vård och omsorg fortsätter under 2007, bland annat genom införande av ParaSoL.
Övrigt kvalitetsarbete
Det finns tydligare rutiner för vad kontaktpersonens ansvar ligger, det är i första
hand kontakt personen som hjälper den boende med den dagliga omvårdnaden
samt följer med vid behov vid läkarbesök.
Det finns i dag tydliga rutiner för anmälningsskyldighet i de rutinpärmar som finns
tillgängliga på varje våningsplan. På arbetsplats träffarna tas regelbundet upp vad
som står i rutin pärmen och alla anställda har möjlighet att påverka rutinerna så att
dessa ständigt förbättras.
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