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Sammanfattning uppföljningsrapport Birkagården 

 Bakgrund 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. Lag (2009:596).  

Birkagården är ett boende för personer med demenssjukdom och har totalt 40 
vårdplatser, varav två platser är avsedda för korttidsvistelse. Enheten utgörs av fem 
separata hus kallade hus A - E med åtta boendeplatser i varje och har dygnet runt-
bemanning. Arbetslaget utgörs av enhetschef, sjuksköterskor samt 
omvårdnadspersonal. Alla lägenheter har kylskåp och eluttag för ex. vattenkokare. 
Birkagården omges också av en vacker trädgård. 

 
Metod och genomförande 

Uppföljningen aviserades via brev där syftet med besöket beskrevs och frågeområden 
presenterades. Med aviseringsbrevet följde också ett brev, för utdelning, med inbjudan 
till anhöriga och boende att träffa oss utan verksamhetsrepresentanter. I brevet 
begärdes också uppgifter in angående bemanning/yrkeskategorier/schema för den 
senaste schemaperioden.  
 
Vid uppföljningsbesöket intervjuades först chefer och sjuksköterska, sedan 
personalrepresentanter. Varje avdelning var representerad förutom en där förhinder 
hade uppstått. En avdelning besöktes där lunch intogs tillsammans med de boende. 
Anhöriga och boende var också inbjudna till möte. 
 
Bedömning 
 
Båda de ansvariga cheferna har varit tämligen kort tid på Birkagården. Av vad som 
framkommer är de medvetna om många brister men de uttrycker att de måste 
prioritera i vad som är mest angeläget att jobba med. Åtgärder har påbörjats och 
utvecklingsarbete har inletts på en del områden, men mycket kvarstår.  
 
Brister som framkommit vid uppföljningen som vi ser angelägna att åtgärda, utan 
inbördes viktning, är:  

• Avsaknad av verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan behöver brytas 
ner och personal behöver göras delaktiga i upprättande av enhetens 
verksamhetsplan med mål, så att arbetet kan bli målstyrt och uppföljningsbart. 
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• Dokumentation förvaras inte på ett betryggande sätt. Plåtvagnarna behöver 
bytas ut till skåp med rätt brandklassning. 
 

• Endast 67 % av de boende har genomförandeplan. Verksamheten behöver 
säkerställa att rutinen för upprättande av genomförandeplan efterlevs så att alla 
boende får en genomförandeplan upprättad i rimlig tid.  
 

• Rutin kring vårdplaner fungerar inte tillfredsställande. Treservaansvarig för 
Hälso- och sjukvårdsdelen behöver se till att systemet blir anpassat till gällande 
krav. Ansvariga chefer behöver avhjälpa bristen på Treservapiloter så att 
kunskap och stöd finns nära personalen. 
 

• Tidsplan för när samtliga läkemedelsskåp ska vara utbytta, ska redovisas. 
 

• Det är inte säkerställt att personal utan delegering inte kommer åt läkemedel. 
Rutiner behöver ses över. 
 

• Det finns osäkerhet och otydlighet om vem som gör vad gällande 
insulindelegering. Rutiner behöver ses över. 
 

• Arbetskläder används inte i enligt med föreskrifterna och sköts inte i 
kontrollerad tvätt- och torkprocess.  Åtgärder behöver göras. 
 

• Osäkerhet finns om hanterande av synpunkter och klagomål. 
Kunskapstillförsel och rutiner behöver komma till stånd. 
 

• Lokalerna är inte helt anpassade till fysiskt funktionsnedsatta. 
Lokalanpassningsbehovet bör rapporteras/anmälas. 
 

• Osäkerhet finns kring om anhöriga har rätt att företräda brukaren eller inte. 
Ökad medvetenhet samt rutiner för att säkerställa detta behövs. 
 

• Kunskapen om LOK är låg och LOK används därför inte. Kunskapstillförsel 
och piloter behövs.   
 

Sammanfattande bedömning: Vissa brister 
 
Verksamhetsansvariga ska inkomma med åtgärdsplan senast 170816. 
 
Christina Våleman 
sakkunnig 
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