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Uppföljning av Tuvvägens övergångsboende

Sammanfattning
Rapporten redovisar resultatet av uppföljning genomförd av Tuvvägens
övergångsboende, på uppdrag av avdelning funktionsnedsättning.
Uppföljningen visar att det inte finns upprättade rutiner för hur samverkan
ska ske med beställarna och det sker heller inga regelbundna
samverkansmöten med beställarna. I övrigt uppfyller verksamheten 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.

Ärendets beredning
Enhetschefen har fått ta del av det bifogade frågeformuläret i god tid innan
uppföljningen. Därefter har utvecklingsledare och medicinskt ansvarig
sjuksköterska gjort en föranmält besök i verksamheten och träffat enhetschef
samt personal för att gemensamt diskutera och besvara frågorna. Stickprov på
dokumentationen har genomförts.
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Beskrivning av verksamheten
Tuvvägens övergångsboende är ett övergångsboende enligt SoL.
Verksamheten är belägen i Handen, cirka 20 minuters promenad från
Haninge centrum, bussterminal och pendeltågstation. Enheten ligger i en stor
lägenhet i ett flerfamiljshus och har gemensamhetslokaler samt uteplats.
Insatstagarna är unga personer från 18 år upp till 35 års ålder med
Autismspektrumstörning och ofta någon tilläggsdiagnos så som ADHD, ADD
eller psykisk ohälsa. Övergångsboendet syftar till att stödja de yngre
personerna att hitta strategier för att nå ett självständigt liv. På Tuvvägens
övergångsboende bor de yngre personerna en begränsad tid och får hjälp med
att kartlägga sina behov av stöd och hjälp. Tillsammans sätts mål för att hitta
hur arbetet ska se ut för varje enskild person.
Resultat
Formella krav
Uppföljningen visar att det inte finns upprättade rutiner för hur samverkan
ska ske med beställarna, och det sker heller inga regelbundna
samverkansmöten med beställarna.
I övrigt uppfyller verksamheten de formella krav som ställs utifrån framtagen
uppföljningsmodell. För övrig information om rutiner och krav, se bilaga 1.
Förvaltningens iakttagelser
Vid förra uppföljningen från 23 januari 2018 framkom att verksamheten mer
regelbundet behöver ha en genomgång av de basala hygienrutinerna samt
ordna så att personligt hygienansvar finns underskrivet av alla. Vid denna
uppföljning framkommer att det nu regelbundet genomförs genomgång av de
basala hygienrutinerna och att det finns personligt hygienansvar underskrivet
av all personal.
Personalen har i nuläget ingen handledning men planerar att påbörja
handledning i att hantera ångestproblematik eftersom det är ett vanligt
problem hos insatstagarna.
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Det finns möjlighet att delta i individuella aktiviteter, men i dagsläget finns
det lågt intresse från de enskilda att åka iväg på aktiviteter. Boendet ordnar en
del aktiviteter utifrån behov och intressen, som till exempel spelkvällar, se film
tillsammans eller att laga och äta mat tillsammans. Verksamheten arbetar för
att se till brukarnas olika individuella behov och förutsättningar. En
brukarundersökning planeras under hösten 2019.
Vissa frågor har besvarats med ej aktuellt och innebär att dessa behov inte
finns just nu i verksamheten.
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