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Uppföljning av Haninge korttidshem
Sammanfattning
Rapporten redovisar resultatet av uppföljning genomförd av Haninge
korttidshem, på beställning av avdelning funktionsnedsättning. Verksamheten
bedöms arbeta utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och uppfyller de
formella krav som ställs utifrån framtagen uppföljningsmodell.

Bakgrund
Förvaltningens kansli har genomfört uppföljningen enligt socialnämndens
uppföljningsplan av beställda insatser, utifrån en upprättad årsplanering.
Uppföljning av verksamheten har skett utifrån en checklista innehållande
krav, lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och andra styrdokument. Modellen
syftar till att systematisera uppföljningar av utförande verksamheter på
förvaltningen. Resultaten av uppföljningen ska användas i ett
förbättringsarbete i verksamheten.
Föregående uppföljning gjordes 2016.

Ärendets beredning
Inför uppföljning har bifogad checklista i god tid skickats till enhetschef.
Utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort ett
föranmält besök på enheten och träffat enhetschef och personal och gått
igenom checklistan. Synpunkter har inhämtats från handläggare på
beställarenheten. Stickprov på dokumentation har genomförts.
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Beskrivning av verksamheten
Verksamheterna erbjuder avlastning i form av korttidsvistelse för barn, unga
och vuxna för personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Syftet med
insatsen är att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte, men kan även
vara ett tillfälle till avlösning för anhöriga.
Enhetschefen ansvarar för tre korttidsboenden med totalt 31 medarbetare, 24
dagtid och sju natt. Verksamheterna använder sig av förtydligande pedagogik,
exempelvis individuella bilder, bilder i lokalen över var saker förvaras och
fotografier på personal.

Tyrestavägen 34
Korttidsboendet ligger i en villa med trädgård. Det är ett avlastningsboende
med fem platser för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Det finns bemanning dygnet runt som följer bokningar och behov av
korttidsgäster. Enheten har en samordnare.
Tyrestavägen 36
Korttidsboendet ligger i en villa med trädgård. Det är ett avlastningsboende
med fem platser för ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar.
Det finns bemanning dygnet runt som följer bokningar och behov av
korttidsgäster. Enheten har en samordnare.
Södra Jordbrovägen 163
Korttidsboendet består av tre lägenheter som är sammanslagna till en och
samma. Det är ett avlastningsboende med fem platser för ungdomar och
vuxna med olika funktionsnedsättningar. Det finns bemanning dygnet runt
som följer bokningar och behov av korttidsgäster. Enheten har en samordnare.

Resultat
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Formella krav
Intrycket vid uppföljning är att Haninge korttidshem är en verksamhet med
god kännedom om rutiner och krav på verksamheten. För utförandet av hälsooch sjukvårdsinsatser finns samverkansavtal med Vendelsö respektive Jordbro
vårdcentral. För övrig information om rutiner och krav, se bilaga 1.
Förvaltningens iakttagelser
Brukare som kommer till Haninge korttidshem kallas för gäster. När insatsen
korttidshem är en form av avlastning för vårdnadshavare kan
gruppsammansättningarna skifta, vilket gör att behovet av handledning kan
variera. Verksamheterna har efter kansliets besök upprättat en rutin för
nattfasta (11 timmar mellan vätskeintag) för de gäster där det finns behov.
Det finns upprättad rutin för samverkan med beställaren.
Insatsen korttidsverksamhet LSS ingår inte i den nationella
brukarundersökningen. Verksamheterna gjorde en egen brukarundersökning
2015 och planerar att genomföra en ny under 2019.
Stickprov av dokumentation har genomförts utan anmärkning och
verksamheterna har upprättade genomförandeplaner.
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