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Bakgrund 

 

Löwenhjelmska huset ligger i Mellringeområdet omgivet av fin natur. 

Verksamheten är kommunal men drivs som intraprenad sedan 2009. 

På Löwenhjelmska huset finns 56 lägenheter, fördelat på fyra våningar. Två 

är vårdboende för personer med stora omvårdnadsbehov och två är 

gruppboenden för personer med demenssjukdom. På varje våning bor 14 

personer. Det finns gemensam matsal, vardagsrum, kök och tvättstuga på 

alla plan.  

I bottenplan sitter enhetschefen och arbetsterapeuten där finns också ett 

aktivitetsrum för de boende. Kring huset finns mycket plats för utevistelse. 

Verksamheten startades 1997 i ombyggda sjukhuslokaler. Det finns många i 

personalen som fortfarande jobbar kvar sedan boendet öppnades. Tanken 

från början var att huset skulle innehålla enheter för rehabilitering, men av 

olika skäl ändrades inriktning till permanent boende. Detta förklarar varför 

det är stora boendegrupper på huset. 

I enhetsplanen för 2017 framgår Löwenhjelmska husets verksamhetsidé:  

Med värdegrunden i fokus, ett nära ledarskap och engagerad personal, med 

stor respekt för den enskildes självbestämmande och önskemål, skapar vi 

möjlighet till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi vill ge en individuell, trygg 

och säker vård och omsorg till personer med stort omvårdnadsbehov 

och/eller demenssjukdom så att deras fysiska, psykiska och sociala behov 

tillgodoses. I en positiv och trivsam miljö skapar vi trygghet och 

välbefinnande till de boende, deras närstående och varandra. Genom olika 

aktiviteter individuellt eller tillsammans med andra, vill vi ge den enskilde en 

meningsfull vardag.  

 

Bemanning 

Det arbetar 60 personer på huset varav en enhetschef (1,0), sex 

sjuksköterskor(6,0) en arbetsterapeut (1,0) och omvårdnadspersonal. Av 

ordinarie omvårdnadspersonal är 98 % utbildade undersköterskor, däremot 

har få timvikarier undersköterskeutbildning. Det finns en arbetsledande 

sjuksköterska per avdelning. De ser det själva som en styrka att vara 

organiserade på så sätt och har också goda resultat i brukarundersökningar 

och anhörigenkäter. Att vara arbetsledande sjuksköterska innebär att du 

förutom att vara med i det dagliga arbetet har kontroll på journalföring, 

håller i APT (arbetsplatsträff) tillsammans med enhetschefen, är med vid 

rekrytering av ny personal och ansvarar för medarbetarsamtal. 

Sjuksköterskan fördelar också ansvarsområden på avdelningarna och 

upprättar rutiner. Det finns ingen administrativ assistent på Löwenhjelmska 

huset. 
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Löwenhjelmska har som intraprenad valt att sköta rekryteringen av vikarier 

själva och är inte med i kvälls och helg organisationen gällande 

sjuksköterskor. De har en stabil personalförsörjning med låg 

personalomsättning. 

Dagtid på vardagar arbetar det fem personal per avdelning, på kvällen är de 
två. Det valet har de gjort på grund av att det händer mera dagtid. På helger 
är det fyra personal som jobbar dagtid och två på kvällen per avdelning. Det 
finns alltid en sjuksköterska per avdelningen dagtid på vardagar. Kväll och 
helg är det en arbetsledande sjuksköterska i tjänst på huset. Nattetid är 
Löwenhjelmska bemannat med fyra omvårdnadspersonal på huset 
(grundbemanningen är tre omvårdnadspersonal men med överförda resultat 
schemalägger Löwenhjelmska fyra). Boendet ingår i nattorganisationen. 
Vilket innebär att personalen som jobbar natt kan nå sjuksköterska på 
telefon vid behov som även kan göra besök.   

 

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 - Andel positiva svar 

i % (2016 års resultat för Löwenhjelmska redovisas inom 

parantes) 

  

 

Fråga  Löwenhjelmska 

Örebro 

kommun Riket 

Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds  89(82) 62 64 

Får bra bemötande från personalen  94(96) 93 94 

Personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål  87(87) 77 80 

Maten smakar bra  78(88) 76 75 

Känner sig trygg på boendet 88(96) 90 88 

Är sammantaget nöjd med boendet  87(92) 83 82 

 

Resultatet som redovisas ovan kommer från Socialstyrelsens årliga 

nationella undersökningar. Löwenhjelmska ligger relativt stabilt i sina 

resultat med en tendens till ett något försämrat resultat.  

Tidigare uppföljningar 

Den senaste uppföljningen som gjordes på Löwenhjelmska huset var 2011 

där bedömda man att det fanns en väl fungerande organisation med en 

tydlig ansvarsfördelning. Enheten hade lyckats hitta en fungerande modell 

för nära ledarskap med hjälp av arbetsledande sjuksköterskor. Det fanns 

dokumenterade och kända rutiner som säkrar arbetsprocesserna.  

Verksamhetens andra styrkor var ett brett utbud av aktiviteter för de 

boende. Personalen hade ett gott bemötande och säkrade arbetsprocesser 

för att säkerställa kontinuitet för den boende. De boende var även nöjda 

med maten, möjligheterna till delaktighet och kände sig trygga med att bo 

på Löwenhjelmska huset. 

Ett fåtal förbättringsbehov identifierades vid uppföljningen. Framförallt 

gällde detta dokumentation runt individen för social omsorg och hälso- och 
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sjukvård. I synnerhet gällde det sjuksköterskornas dokumentation. Ett annat 

utvecklingsområde var att anpassa utbudet av aktiviteter för individen. Inga 

brister återfanns som var så allvarliga att de föranledde några omedelbara 

åtgärder. 

Resultat av uppföljning 180613 

Kommunens uppföljningsgrupp möter representanter från boendet i 
enhetens lokaler på Löwenhjelmska huset. Syftet med 
kvalitetsuppföljningen är att granska hur enheten lever upp till Örebro 
kommuns kvalitetskriterier samt att ha en dialog kring detta.  

Inför kvalitetsuppföljningen har en checklista för egenvärdering skickats ut 
till enheten. I checklistan ska verksamheten redogöra för hur verksamheten 
gör för att leva upp till kraven. Checklistan ligger sedan till grund för 
dialogen på plats.   

Uppföljningsgruppen har även tagit del av relevanta dokument och 
dokumentation inför uppföljningen:  

 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016, 2017, vård och 
omsorgsboende 

 Kompetensinventering 

 Årsberättelse 

 Enhetsplan 

 Eventuella klagomål eller synpunkter på enheten 

 Dokumentationsgranskning SoL, hälso- och sjukvårdsjournal, 
verkställighetsjournal, genomförandeplaner, avvikelser samt 
vårdplaner 

 Granskat tillgängligheten 

Under uppföljningen på plats har de rutiner som verksamheten hänvisat till 
i checklistan begärts in och vägs in tillsammans med övrigt underlag under 
relevant avsnitt i rapporten. 

Uppmärksammas några brister vid uppföljningen kommer en åtgärdsplan 
begäras in. 

Under rubrikerna nedan finns en sammanställning av resultatet från uppföljningen.  

 

Aktiv och meningsfull tillvaro 

För att möjliggöra kontakt med släkt och vänner upplåter boendet lokaler 
för att underlätta vid firande av högtider eller samvaro. De arbetar aktivt för 
en god kontakt med anhöriga, genom att lära känna den boende och dennes 
anhöriga. De beskriver att det är viktigt för dem att få kunskap om den 
boendes historia för att lättare kunna stötta i samvaro och kontakten med 
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anhöriga och vänner. De beskriver att det ibland finns bakomliggande 
orsaker som kräver fingertoppskänsla och förståelse. 
 
För att underlätta för anhöriga och boende har man inga besökstider, 
anhöriga kan komma när de vill. Kontaktpersonen försöker ofta göra ett 
besök när anhöriga är där.  
 
Boendet önskar att det fanns Wi-fi uppkoppling i huset tillgängligt för 
boende och anhöriga för att underlätta för dem som önskar kommunicera 
digitalt, men det finns inte. En av de boende använder Facebook och 
chattar med anhöriga elektroniskt just nu.  
 

Löwenhjelmska har haft en period med flera arbetsterapeutbyten beroende 
på pensionsavgång och mammaledighet bland annat. Det har varit svårt att 
rekrytera och boendet har varit helt utan arbetsterapeut en kortare period. 
På grund av det ligger boendet efter i att ha aktuella aktivitets- och 
funktionsbedömningar på alla. Dessa bedömningar ska finnas som grund 
för planering av individuella aktiviteter. Men från och med maj i år finns nu 
en arbetsterapeut på plats.  

Verksamheten beskriver själva att det gjordes få bedömningar tidigare och 
vid granskning av dokumentationen så ser man att bedömningarna inte är 
uppföljda. Nuvarande arbetsterapeut kommer att påbörja arbetet med ADL 
bedömningar och göra en tidsplan för detta arbete. Arbetsterapeut och 
kontaktperson samarbetar för att kunna prioritera de som har mest behov. 
Området är en brist.  
 

Det finns ett stort utbud av aktiviteter, individuellt och i grupp. 

Aktivitetsrummet används flitigt. Arbetsterapeuten informerar våningarna 

om dagens aktiviteter och ger vägledning så att rätt personer ska delta. Då 

det idag saknas aktuella ADL bedömningar har kontaktpersonen en viktig 

roll att bedöma vad som passar den enskilde som exempel sittgymnastik, 

frågesport, cykling, promenad, läsa en bok.  

Vid besöket såg vi frågesport i grupp på en av avdelningarna. En 

aktivitetsgrupp finns på huset som planerar större evenemang som 

fredagspub, yoga tre gånger i veckan, musikaktivitet och midsommarfirande. 

Ibland ordnas musikevenemang, de besöker också ett närliggande boende 

som bjuder in till danskvällar med liveband, som de boende har möjlighet 

att delta på, personalen följer då med.  

Deltagande på aktiviteter varierar men de upplever att det är en god 

uppslutning och att många deltar i olika aktiviteter. Ofta delas aktiviteterna 

upp så alla inte deltar samtidigt för att det ska bli ett lugn.  

Bra utrymmen finns i huset men de gemensamma utrymmena på 

våningsplanen är inte helt funktionella men personalen löser det genom att 

dela av rummet med skärmar. 
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All personal hjälps åt att försöka motivera till deltagande där det finns 

behov, det är en balansgång då de också måste respektera individens egen 

vilja berättar personalen på Löwenhjelmska.  

Arbetsterapeuten jobbar lite extra för att försöka samla ihop en herrgrupp 

då de inte deltar lika mycket i de andra aktiviteterna. 

De berättar att en anhörig har uttryckt att hon numera måste boka en tid 

med sin mamma då hennes mamma aldrig har tid att ta emot besök då hon 

som oftast är på någon aktivitet.  

I 2017 års brukarundersökning uppgav 72 % att det är trivsamt utomhus 
runt Löwenhjelmska och 67 % svarade att möjligheterna att få vistas 
utomhus är goda. Detta är en försämring från 2016 då 83 % svarade att 
utomhusmiljön var trivsam medan 76 % svarade att möjligheterna att få 
komma ut var goda.  
 
Löwenhjelmska ligger fint och det finns goda utrymmen och möjligheter till 

utevistelse. Boendet prioriterar utevistelse men uttrycker att det kan vara 

svårmotiverat vid dåligt väder. Lokal rutin finns och personens önskemål 

finns beskrivet i genomförandeplanen och följs upp av kontaktpersonen. 

Utanför huset finns naturnära gångstråk i lantlig miljö. Uteplatserna är bra 

och ger möjlighet till att ha planteringar.  Önskemål finns om att få tak och 

vindskydd som skulle erbjuda en större möjlighet för aktiviteter ute under 

större del av året. 

Löwenhjelmska börjar efter 20 år bli slitet. Renovering är aktuell i samband 

med kommande sprinkling.  

Det är slitet i lägenheterna och i gemensamma utrymmen, byten av en del 
möbler i de gemensamma korridorerna skulle göra gott för intrycket, som 
visserligen är hemtrevligt men vid en närmare titt kantstött och slitet.  
 
Löwenhjelmska samarbetar med flera frivilligorganisationer och andra 

aktörer bland annat så har de ett samarbete med studieförbund, Finska 

församlingen, Längbro församling m.fl. 

De har ett bra samarbete med Finska föreningen vilket gagnat de åtta 

boende på Löwenhjelmska med finsk bakgrund. De har två personal som är 

finsktalande och det är några i övriga personalen som under åren lärt sig 

finska så pass bra att de kan kommunicera om vardagliga ting. Finska 

föreningen anordnar evenemang kring finska högtider, det anordnas sång 

och musik. Undersköterskan, Frida som är med under uppföljningen 

berättar att de även har en mycket engagerad kyrka, kyrkan har även ordnat 

frivilliga som inte kommer från kyrkan så att en ”ickekyrklig” fått en annan 

att prata med på sitt modersmål. 

De har inte jobbat med så många volontärer genom åren och tror att det 

kan bero på det geografiska läget, de har försökt med jämna mellanrum.  
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Bemötande 

Boendet arbetar utifrån Örebro kommuns värdegrund. Den finns med i 
verksamhetsplanen och vid medarbetarsamtalen. De arbetar med etiska 
frågeställningar och har två samtalsledare på huset. Bemötandet har stort 
fokus vid bredvidgången under introduktionen. De satsar på fortbildning 
för all personal inklusive de som jobbar på natten. Frida berättar att det 
handlar mycket om sättet att vara. De pratar mycket om sitt eget beteende, 
att det fungerar som en spegel och på så vis påverkar de boende och 
personalgruppen.  
 
En del av sitt ekonomiska överskott har Löwenhjelmska använt till 
kompetensutveckling inom bemötenade. De har ett samarbete med Egon 
Rommedahl1 som under flera tillfällen haft handledning med personalen, 
där den boende är i centrum. Där de bland annat också har fått reflektera 
över sitt eget beteende och förhållningssätt.  
 
De har också haft samtalscirklar ledda av enhetschef och sjuksköterska i 
bemötande, både mot boende och mot varandra i personalgruppen.  
 
Boendet lägger mycket tid i introduktionen av nya på att förmedla 

arbetssättet kring bemötande, att de jobbar i de boendes hem att vi jobbar 

med ett lugn och inger trygghet. De uppmanar ny personal att lyssna på hur 

handledaren och den ordinarie personalen pratar med de boende. 

Uppmanar även till att se anhöriga som en tillgång i omvårdnaden kring den 

boende. 

Det händer ibland att personalen får kränkande kommentarer och blir 

ledsna. Det händer inte ofta, berättar Lars som är arbetsledande 

sjuksköterska. Vidare berättar han att han oftast får reda på när det händer 

för att kunna ta hand om det direkt och kunna förklara för personalen att 

det inte är personalen som har gjort fel, att det ibland kan vara ett 

sjukdomstillstånd hos personen. Nya informeras om detta i introduktionen 

och vart de kan vända sig, 

Frida berättar att när de haft lite svårare kring omvårdnaden av någon 

boende har det oftast stärkt personalgruppen som då får möjlighet att jobba 

ihop sig. 

De har teamträffar varje dag där de sitter förmiddag och eftermiddag och 

har möjlighet att diskutera och reflektera.  

De flesta av omvårdnadspersonalen är kontaktpersoner. Grunden är att 

man är kontaktperson åt två boende. Några har tre och någon enstaka är 

kontaktperson till fyra. Det är arbetsledande sjuksköterska som utser 

                                                           

1 Egon Rommedahl bedriver handledning utifrån ett psykodynamiskt perspektiv. ”Jag har 
ett lösningsfokuserat arbetssätt, där vi pratar mer om vad vi vill uppnå än vad som varit. 
Målet är att arbeta för gruppens utveckling, ge insikter och kunskapsfördjupning och ge 
inspiration för att våga möta klienten, patienten på ett nytt sätt. Men också att våga möta 

sig själv och lära sig att förstå sitt eget”. 
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kontaktperson utifrån den boendes behov. Blir det inte rätt är det okej att 

byta kontaktperson vilket händer ibland.   

I 2017 års brukarundersökning uppgav 94 % att personalen bemötte dem på 

ett bra sätt och det var 94  % som uppgav att de känner förtroende för 

personalen  

När det gäller den enskildes integritet och självbestämmande har 

kontaktpersonen en viktig roll genom att vara lyhörd och lyssna till den 

boende. När den boende inte kan uttrycka egna önskemål, behov eller 

samtycke försöker kontaktpersonen tolka reaktioner fortlöpande och har 

diskussion med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut 

och/eller genom att samråda med anhöriga. 

Kontaktpersonen är den som sköter dusch. Frida undersköterska beskriver 

att det krävs fingertoppskänsla där det ibland krävs ett lirkande, ibland krävs 

att man backar. Ibland lyckas man inte då får man försöka igen eller hitta 

andra lösningar.  

Duschsituationen pratas det mycket om i teamet men kontaktpersonen är 

den som jobbar med lösningarna praktiskt. Vill man inte ha en manlig 

personal så byter vi personal till en kvinnlig i den situationen eller tvärtom. 

Boendet beskriver också att de försöker tillgodose individens behov av 

närhet och respekterar den enskildes behov av privatliv och integritet. 

Sexualitet är komplext och kan vara svårt. Personalen för diskussioner i 

personalgrupp och team när funderingar kommer upp. En del situationer 

kräver fingertoppskänsla. 

 

Kontinuitet 

För att upprätthålla en god kontinuitet för de boende beskriver 

Löwenhjelmska att det är kontaktpersonen som hjälper ”sina” boende vid 

omvårdnad och dusch. De har låg personalomsättning med egna vikarier på 

varje avdelning. De boende känner alla i personalen även på 

demensavdelningarna.  

Om den boende visar eller uttrycker att den föredrar viss personal försöker 

de så långt det är möjligt att tillgodose detta. De berättar att de strävar efter 

att arbeta flexibelt i stunden utifrån de boendes behov och önskemål.  

Under sommaren har Löwenhjelmska fem till sex vikarier per grupp. De 

överanställer under sommaren för att minimera risker vid sjukdom. 

Sommarplaneringen har de klar tidigt. 

Mycket av det vi pratar om under uppföljningen kopplar Löwenhjelmska till 

introduktionen. För att den boende ska få samma förutsättningar är det 

viktigt under bredvidgången att förmedla ett varsamt handlag och lugn. 
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Frida berättar att det viktigt att introducera på ett bra sätt och att inte stressa 

upp sig.  

Om någon t.ex. skulle ramla så hämtar personalen en kudde och en filt, 

tänker på att förmedla lugn och inte stressa för att situationen ska bli så bra 

som möjligt för den boende.  

I kompetensinventeringen som boendet skickar in innan granskningen ser vi 

att endast två av elva vikarier har undersköterskeutbildning. Vilket drar ner 

snittet på utbildade undersköterskor på huset det är endast två av ordinarie 

personal som inte har undersköterskeutbildningen varav en utav dom snart 

går i pension. Det bör tilläggas att det hos personalen finns en lång 

erfarenhet av arbete i äldreomsorgen. Löwenhjelmska uppger att det är svårt 

att rekrytera ny personal.  

De har haft mycket elever och lärlingar från Rudbecksskolan. Det har varit 

både inspirerande men ibland bekymmersamt, där handledarna kan få ta 

tuffa samtal som kan ta mycket kraft. Till hösten kommer de ta emot en 

”form av lärling” i kombination med språk. 

Hur omvårdnaden går till kring individen beskrivs i genomförandeplanerna 

som finns i lägenheten i en pärm. 

Övrigt som finns dokumenterat kring omvårdnaden i det dagliga arbetet är 
inkontinensmaterial, begränsningsåtgärder och ”viktigt att veta” för 
nattpersonal. 
 

På matvagnen hänger ”fusklappar” diskret för att det ska bli rätt kost då 

många har specialkost. 

Det finns i dagsläget ett tjugotal begränsningsåtgärder totalt i huset. 

Begränsningsåtgärder diskuteras mycket om varför och hur. De har 

begränsat antalet larm mycket sedan de för ett par år sedan fick en överblick 

över hur mycket larm som fanns ute hos de boende. Då gjordes en översyn 

och antalet larm minskades ner då det inte fanns behov av alla larm. 

Alla som kan ta emot information förbereds för aktiviteter, dusch med 

mera. Personalen strävar efter att i stunden informera den boende utifrån 

dennes förmåga. 

 

Delaktighet 

När det gäller delaktighet hänvisar boendet till enhetens verksamhetsidé 

som ligger till grund för hur verksamheten bedrivs.  

”Med värdegrunden i fokus, ett nära ledarskap och engagerad personal, med 

stor respekt för den enskildes självbestämmande och önskemål, skapar vi 

möjlighet till ett värdigt och meningsfullt liv. Vi vill ge en individuell, trygg 

och säker vård och omsorg till personer med stort omvårdnadsbehov 
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och/eller demenssjukdom så att deras fysiska, psykiska och sociala behov 

tillgodoses. I en positiv och trivsam miljö skapar vi trygghet och 

välbefinnande till de boende, deras närstående och varandra. Genom olika 

aktiviteter individuellt eller tillsammans med andra, vill vi ge den enskilde en 

meningsfull vardag”.  

Det beskrivs även i genomförandeplanerna.  

I samband med inflyttning erbjuds den enskilde själv eller tillsammans med 

anhöriga att beskriva sin levnadsberättelse. Målformuleringar görs 

tillsammans med boende/anhörig. Målen i genomförandeplanerna kan vara 

svåra att formulera eftersom de är knutna till mål i uppdraget från 

biståndshandläggaren som ofta är generella. Därför är målen också svåra att 

följa upp. 

Genomförandeplanerna följs upp var tredje månad eller vid behov. Vid 

uppföljning av genomförandeplanen har de boende möjlighet att ta del av 

sin egen dokumentation, de boende har olika förmåga och intresse av att ta 

del av dokumentationen. Anhöriga informeras vid uppföljningssamtal. 

Den boende kan delvis påverka sin vardag och sin miljö i gemensamma 

utrymmen. Personalen tar hänsyn till individuella behov och önskemål vid 

exempelvis möblering, ljud och ljus. De försöker också hjälpa den boende 

att umgås med dem de föredrar. Detta kan ibland vara svårt att tillgodose 

eftersom det kan finnas många viljor i boendegruppen. 

Verksamheten har en rutin som beskriver hur synpunkter och klagomål tas 

emot, utreds, åtgärdas, analyseras där strävan är att försöka tillgodose 

önskemål/rätta till brister så fort som möjligt.  

Vid inflytt informerar boendet den som flyttar in och anhöriga om 

synpunkts- och klagomålshanteringen. I samband med det lämnas det över 

information om Örebro kommuns värdegarantier.  

Muntliga synpunkter/klagomål hanteras av personal snarast möjligt och 

återförs till arbetsledaren på avdelningen. Efter samtal med boende/anhörig 

registreras arbetsledaren i avvikelsemodulen, som avvikelse. Enhetschef 

informeras snarast. Lokal rutin finns. 

Verksamheten har få synpunkter/klagomål skrivna som avvikelser eftersom 

de boende/anhöriga är nöjda med handläggning och åtgärder och inte vill 

att det ska skrivas avvikelse. 

I Socialstyrelsens kundundersökning ”Så tycker de äldre om 

äldreomsorgen” är resultateten låga över lag och har varit så under lång tid 

över hela riket. 2017 var det 48 % på Löwenhjelmska som uppgav att de 

visste var de skulle vända sig med klagomål och synpunkter enligt 

undersökningen. 

När detta togs upp på anhörigträff under våren framkom att anhöriga inte 

förstår frågan i brukarundersökningen enligt enhetschef Lena. 
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Mat, måltid och nutrition 

I den senaste brukarundersökningen (2017) uppgav 78 % av de svarande att 
maten på Löwenhjelmska smakade bra och 75 % att måltidssituationen var 
en trevlig stund på dagen. Det är en försämring från året innan då 88 % 
svarade att maten smakade bra och 92 % upplevde att måltiderna var en 
trevlig stund på dagen.  
 
Löwenhjelmska beskriver att de flesta av deras boende äter maten med god 

aptit, vilket de tolkar som att de är nöjda med maten. Ibland ser personalen 

att de boende äter mindre av vissa maträtter eller har synpunkter på maten 

vid bordet eller i kundundersökningen på matens smak, då kontaktar 

boendets kostombud köket som brukar vara lyhörda för deras synpunkter. 

Ibland kan det vara svårt att komma tillrätta med problemet eftersom det 

inte är en allmän åsikt på huset som helhet. 

 

De boende har en individuell kostplan i genomförandeplanen som beskriver 

vad som är viktigt i den fysiska och sociala miljön vid måltiden samt vad 

som ska serveras och hur vid de olika måltiderna. Vid granskning av 

genomförandeplanerna (sju stycken) fanns kostplan i alla, i två av de 

granskade genomförandeplanerna var kostplanen lite knapphändig. 

Vid vårt besök i verksamheten åt vi lunch tillsammans med de boende och 

upplevde en lugn och trivsam stund. Det framgick tydligt att personalen 

lägger stor vikt vid bordsplacering så att de som äter tillsammans har en god 

stund och trevlig samvaro.  

På boendet finns en aktiv kostgrupp med kostombud som gör egen 

oanmäld granskning av måltidsituationen två gånger om året. Då har de sett 

både bra och mindre bra situationer som de sedan kunnat arbeta med för att 

bli bättre. 

Det finns en målsättning i verksamheten att kunna servera mat i karotter så 

den boende kan ta mat själv men av olika skäl fungerar detta emellanåt inte 

på grund av vilka som just då bor på våningen. Idag serverar personalen 

från en vagn men frågar den boende först vad den vill ha och hur mycket.  

För att anpassa måltidssituationen efter individens funktionsförmåga görs 

en bedömning av kontaktperson och arbetsterapeut målet är att maten ska 

ätas tillsammans med personer man trivs med och fungerar med trots 

funktionsförmåga. Personalen hjälper den boende diskret. 

Det finns rutiner för riskbedömning, åtgärder och uppföljning av vikt, 

närings – och vätskebehov samt mat-och vätskeintag. En lokal kostrutin 

finns. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan gör riskbedömningar och 

vid risk görs en nutritionsutredning och det skapas en vårdplan. Arbetet 

pågår med att förbättra formuleringar, åtgärder och uppföljning av 

vårdplaner. Den sjuksköterska som ingår i kostgruppen följer upp genom 
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att göra journalgranskning två gånger per år.  Granskning av 

genomförandeplaner görs två gånger per år av den som är spjutspets i 

verksamhetssystemet. De boendes vikt följs var tredje månad för att tidigt 

upptäcka viktförlust. Verksamheten har egen våg.  

I den lokala kostrutinen framgår måltidstider, mellanmål och hur natten ska 

arbeta för att minska nattfastan genom att ge dryck och eventuellt något att 

äta även nattid. Allt efter önskemål och behov hos den boende. 

Personalen på boendet har möjligheter att äta omvårdnadsmåltid, men 

ibland är detta inte möjligt beroende av boendegrupp exempelvis om det är 

många som behöver hjälp. Personalen sitter då ändå med vid måltiderna. 

Maten kommer från Marklyckans kök. Det finns ingen möjlighet att välja 

mellan olika rätter. Däremot får den som behöver utifrån kultur och hälsa 

specialkost. Tycker man inte om maten löser köket det. Det finns alltid 

något i frysen som köttbullar, kräm eller pannkakor. Kostgruppen som är 

verksam i huset har god kontakt med köket. 

Vid klagomål på maten arbetar kostombuden aktivt för att bemöta och reda 

i klagomålet. 

Det finns en krysslista i köket för att ha koll så att alla får mat, och hålla 

reda på vilka som redan har fått. På matvagnen som används finns också 

diskret förvarat en lista över vilka som ska ha specialkost. 

Nu när det varit sådan värmebölja finns anslag uppe i köket kring vätska 

och kylbrickor med dryck och glas står framme hela tiden för den som vill 

ta eller bli serverad.  

 

Personlig omvårdnad och service 

Verksamheten beskriver att de har ett rehabiliterande arbetssätt men att de 

har tappat fart, alla utom en personal har ändå genomfört webbutbildning i 

rehabiliterande arbetssätt.  

Det kommer att bli tydligare att se vad den enskilde kan själv när aktivitets-

och funktionsbedömningarna kommer igång, även dialogen med den 

boende och dess anhörig kan bli tydligare vid inflyttning för att ta reda på 

vad personen kan själv.  

Utbildning kommer att ges i höst för personalen av en arbetsterapeut i 

Örebro kommun med särskilt uppdrag. 

Personalen beskriver att de försöker jobba med de förmågor som den 

boende har, det behöver inte var en hel aktivitet. Det kan handla om att 

hjälpa till att duka av sin tallrik eller bläddra i en tidning. 

Olika professioner kan ha olika mål för individen men även individen kan 

ha andra mål. För att tydliggöra kravet som verksamheten har på att den 

enskilde ska stimuleras till att använda sin förmåga att klara sig själv och inte 
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tappa fart i arbetet med ett rehabiliterande arbetssätt behöver målen i 

genomförandeplanerna bli tydligare och ADL-status aktualiseras och synas i 

genomförandeplanen. Detta är ett bristområde. 

För att säkerställa att all personal jobbar för att använda ett varsamt handlag 

och diskretion vid kroppslig omvårdnad är introduktionen väldigt viktig. 

Vad handledarna förmedlar vid bredvidgången är av stor vikt. På 

Löwenhjelmska har de fyra Durewallshandledare2 som förmedlar och lär ut 

Durewallsmetoden. De hjälper också övriga med bemötande och mjukt 

arbetssätt vid oro och agitation. 

Det ingår i kontaktpersonens uppdrag att sköta syn- och hörselhjälpmedel, 

all personal har fått utbildning i skötsel av hjälpmedlen. Det finns även 

hörselombud på boendet som kan vara till hjälp om något krånglar. 

I den personliga omvårdnaden är munvård en självklar del, personalen är 

uppmärksam på besvär från tänder och munhåla, men det framgår inte 

tydligt i genomförandeplaner och vårdplaner vilka åtgärder som ska göras. 

De boende får årligen en munhälsobedömning av tandhygienist från 

regionen.  Tandhygienisten skriver efter sin bedömning instruktioner på ett 

munvårdskort som sedan förvaras i lägenheten och är vägledning för 

personal och boende. Ansvarig sjuksköterska gör också en riskbedömning 

av munstatus enligt verktyg ROAG som är en del i Senior Alert 

riskbedömningsverktyg.  

All personal har ett förhållningssätt att toalettbesök är en självklarhet att 

stötta den enskilde i när det behövs. Många klarar det själv annars är 

personalen med om den boende inte hittar eller på annat sätt behöver hjälp. 

Arbetsterapeuten kan behöva skriva ut hjälpmedel.  

Om det uppmärksammas att den boende kanske är i behov av ett 

inkontinensskydd ska det först utredas om det finns någon bakomliggande 

orsak till problemet innan förskrivning sker. Det är ansvarig sjuksköterska 

som gör bedömning och utreder tillsammans med kontaktperson.  

Det finns ett ombud för inkontinenshjälpmedel på varje plan de utgör sedan 

en grupp där det också ingår en sjuksköterska. Utredningen dokumenteras 

sedan i en vårdplan.   

För att lindra oro och ångest jobbar personalen först med att skapa trygghet 

och närhet för den boende. Personalen försöker genom att lära känna den 

boende, dess bakgrund och historia skapa en trygghet och förmedla ett lugn. 

Genom det arbetssättet är det lättare att bemöta och hjälpa den boende vid 

                                                           

2 Durewallmetoden går ut på att man ska visa respekt och fokusera på ett gott bemötande 
Med grundprincipen ” minsta möjliga kraft” faller det sig naturligt att arbeta på ett mjukt 
sätt även när det gäller att ta sig loss från exempelvis hårda grepp. Medmänsklighet och 
omtanke i kombination med en skonsam principbaserad arbetsteknik är grunden i 
Durewallmetoden. 
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oro och ångest med avledande aktiviteter. Boendets personal har också en 

mycket bra kontakt med den läkare som ansvarar för de boende.    

Smärta är ett problemområde som teamet tillsammans kartlägger genom att 

ta del av dokumentation och observation. Personalen är duktiga på att 

uppmärksamma om den boende har smärta eller något annat som oroar. 

Många av de boende klarar av att uttrycka smärta eller visa var de har ont. 

Smärtproblematiken tas upp på rond med ansvarig läkare och följs upp på 

läkemedelsgenomgång och observation av personalen. Läkaren använder 

ibland VAS-skalan för att få den enskilde att beskriva smärtan på en skala 1-

10. Smärtskattningsinstrument används annars oftast i samband med vård i 

livets slut.  

Daglig tvätt och klädvård ombesörjs av omvårdnadspersonalen. 

Kontaktpersonen städar lägenheten regelbundet.  Gemensamma utrymmen 

städas regelbundet av natt- och dagpersonal enligt avdelningarnas rutiner.  

Lägenheter snyggas till dagligen i samband med omvårdnad.  Gemensamma 

utrymmen snyggas till dagligen av personalen efter behov. För städning av 

golv i gemensamma utrymmen köper Löwenhjelmska in tjänsten hos ett 

städbolag. Det samma gäller för storstädning årligen av gemensamma 

utrymmen  

Vård i livets slut 

Personalen är trygg i att vårda de boende i livets slut. Lokala rutiner för 

palliativ vård samt en särskild palliativ grupp med palliativa ombud finns. 

All personal har genomfört utbildningen GRADE en webbaserad 

utbildning i palliativ vård. Boendet registrerar i palliativa registret och kan då 

följa indikatorerna för sin verksamhet. 

Information om vården i slutskedet ges av sjuksköterska och kontaktperson 

som har en kontinuerlig kontakt med anhöriga, kontakt med läkare erbjuds 

alltid. 

Det är sjuksköterskan som beslutar när vak ska sättas in.  Vak sätts in kväll 

och natt under dagtid löser man detta genom att frigöra personal som 

arbetar den dagen. Det är ordinarie personal som är känd för den enskilde 

som sitter vak men det behöver inte alltid vara kontaktpersonen.  

Anhöriga erbjuds samtal, vem som tar samtalet avgörs enligt lokal rutin. Det 

kan vara sjuksköterskan eller kontaktpersonen allt utgår ifrån den boende 

och dess anhörig. Samtalet kan ske på telefon eller på boendet. 

 

Den enskildes skydd.  

Utföraren följer Patientsäkerhetslagens föreskrifter och rapporterar risker 

för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada till vårdgivaren Örebro kommun. Utförarna har rutiner för att 



15 (21) 

dokumentera, rapportera och följa upp avvikelser i verksamheten enligt 

kommunens rutiner.  

Lokal skriftlig rutin finns och den följer riktlinjen för avvikelsehantering i 

Örebro kommun. En nyanställd medarbetare får vid introduktion 

genomgång av avvikelserutinen samt hur den ska registreras i 

verksamhetssystemet. Analys görs sedan av omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska, arbetsterapeut samt enhetschef.  Avvikelsen diskuteras också 

i det vardagliga arbetet.  Sjuksköterska återkopplar analysen till arbetslaget 

på teamträff eller APT. Omvårdnadspersonalen läser i 

verkställighetsjournalen och hälso-och sjukvårdsjournalen när de påbörjar 

sitt pass och blir uppdaterade om vad som hänt den boende. Avvikelserna 

sammanställs två gånger per år för att se mönster och gemensamma 

förbättringsområden. 

Skydds och begränsningsåtgärder används med den enskildes samtycke efter 

individuell bedömning en lokal rutin finns för hur boendet ska arbeta med 

skydds- och begränsningsåtgärder. Det är en fråga som personalen 

tillsammans har arbetat mycket med de senaste åren. En gång i veckan 

samlas teamet som utgörs av sjuksköterska, arbetsterapeut, kontaktperson 

och enhetschef samt nattpersonals planansvarige då kan enskilda ärenden 

tas upp till diskussion t.ex. om förändringar i beteende. Ibland tas mer 

allmänna frågor upp som rutiner och arbetssätt. 

Risk för fallskador förebyggs med individuella och generella åtgärder. Risk 

för trycksår uppmärksammas, förebyggs och behandlas. Sjuksköterska gör i 

samverkan med undersköterska riskbedömningar med hjälp av verktyget 

Senior Alert när det gäller fall och trycksår. Vid behov tas bedömningen 

upp med arbetsterapeut. När det gäller förekomst av trycksår så beskriver 

personalen att det sällan uppstår och det beror på att personalen är duktiga i 

sitt arbete att förebygga detta. Att tänka risk finns alltid med i arbetet. Vid 

en risk för fall och trycksår ska detta dokumenteras och en vårdplan skapas 

som sedan omvårdnadspersonalen kan ta del av och också dokumentera 

uppföljning i. Vid journalgranskningen framkommer att alla steg i 

dokumentationen inte fullföljs.  Området beskrivs även av personalen som 

ett utvecklingsområde och brist. 

Enheten har fungerande egenkontroll för hygien. Lokal rutin finns som 

följer den basala riktlinjen för hygien. Nyanställd personal läser 

ansvarsförbindelsen och skriver under. En hygiengrupp finns i huset med 

representanter från alla plan och personal som arbetar natt. Gruppen gör en 

hygienöversyn två gånger om året. Vid översynen följer gruppen det 

hygienprotokoll som rekommenderas av den kommunala 

hygiensjuksköterskan. Utrustning som plasthandskar, handsprit, tvål, 

plastförkläden, köksförkläden finns i boendet. Personalen har arbetskläder 

och kan byta dagligen. Personalen är bra på att kontrollera och påminna 

varandra. 
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En lokal rutin finns för individuella larm där det tydligt framgår hur larm 

ska hanteras. Larmombud finns på varje plan. Larmen diskuteras i teamet 

och följs upp av sjuksköterska och enhetschef.  

Mycket arbete läggs på att skapa trygghet för den enskilde. Det kan vara 

svårt eftersom sjukdom, livshistoria och grundpersonlighet spelar in, 

berättar personalen. I den senaste undersökningen från socialstyrelsen är det 

88 % som uppger att de känner sig trygga. 

Skriftlig lokal rutin Lex Sarah finns som följer Riktlinje för rapportering av 

missförhållande. Information om rapporteringsskyldighet sker vid 

introduktion och bredvidgång för elever, praktikanter, vikarier och 

nyanställda.  

 

Hälso- och sjukvård  

Det finns tre till fem sjuksköterskor på vardagar under dagtid som ansvarar 

för respektive avdelning. Kvällstid och helg ansvarar en sjuksköterska för 

hela boendet. Nattetid finns det sjuksköterska i nattpatrullen som kan nås 

på telefon och även göra hembesök. I sjuksköterskans roll ingår också att 

vara arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Enhetschefen på boendet har 

ett övergripande ansvar och dialog förs dagligen i tvärgrupper. 

Det finns en arbetsterapeut som arbetar heltid och är tillgänglig vardagar 

fem dagar i veckan. 

Tillgång till sjukgymnast/fysioterapeut finns genom samarbete med 

vårdcentralen. Sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetar ca 1 timme i veckan 

på boendet. 

Bra samarbete finns med läkaren på vårdcentralen. Läkaren som är 

geriatriker kommer till boendet en gång i veckan för konsultation och 

läkemedelsgenomgång. Vid behov finns läkaren tillgänglig på vårdcentralen 

på vardagar. Helger, kvällar och nätter finns en jourhavande distriktsläkare i 

tjänst. 

Det finns en utsedd person som är samordnare för SIP (Samordnad 

Individuell planering) om behov skulle uppstå, men det har inte varit 

aktuellt än. 

Personalen har god kompetens för att ta emot instruktioner och delegering 

av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut många har arbetat 

länge på boendet och fått stor erfarenhet vilket gör att det finns bra 

möjligheter att delegera arbetsuppgifter. Alla (utom en pga. 

långtidssjukskrivning) har en aktuell läkemedelsdelegering. Det har nyligen 

införts ett digitalt signeringsverktyg i verksamheten som personalen 

använder, fel upptäcks fortare nu.  
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Läkemedelsgenomgångar genomförs regelbundet och den enskilde deltar 

efter förmåga. Anhöriga informeras alltid och kan delta vid genomgången 

om önskemål finns om detta. 

Arbetet med att minska olämpliga läkemedel sker oftast vid 

läkemedelsgenomgången, läkarens personkännedom bidrar också till att 

olämpliga läkemedel upptäcks tidigt. Sjuksköterskorna på boendet använder 

också ett verktyg som heter MiniQ3 där man registrerar den enskildes 

läkemedel och får sedan ett svar om lämplighet utifrån den enskilde. Den 

används dock mest för statistik. 

Lokala rutiner finns för läkemedelshantering och ett akut och buffertförråd 

finns för läkemedel på huset. Innehåll och skötsel av förrådet granskas vart 

annat år av granskare från apoteket. 

Teamet ansvarar för rengöring och annan hantering av medicinteknisk 

utrustning. Arbetsterapeut förskriver och kan instruera handhavande. 

 

Anhörigstöd 

Kontakten med anhöriga ses som en viktig del av arbetet kring den boende. 
De berättar att de är tillgängliga även för anhöriga med närhet och samtal. 
Levnadsberättelsen är en central del där anhöriga lämnar ett stort bidrag.  
De upplever att de har en bra kontakt med anhöriga och många besöker 

boendet.  

Sjuksköterskan börjar sin anhörigkontakt vid anvisning av ledig lägenhet på 

boendet och försöker fånga in information om boende och anhöriga. 

Därefter utses kontaktperson för att det ska passa med både boende och 

anhöriga. Därefter tar kontaktpersonen över relativt snabbt och tar kontakt 

med anhöriga. 

På Löwenhjelmska har de inget anhörigråd. De har däremot anhörigträffar 

regelbundet på kvällstid. Där går de bland annat igenom 

brukarundersökning, informerar om vad som sker och har mingel med fika 

och macka. Minglet uppskattas det blir tid till att prata med personalen.  

De har valt att inte ha några anhörigombud utan ser kontaktpersonens roll 

som viktig där istället för att ha några få ombud.  

De berättar att de får information från anhörigcentrum och har ett bra 

samarbete. Vissa anhöriga har egen kontakt med anhörigcentrum och 

förmedlar att det är bra. Enhetschefen säger att hon upplever att anhöriga är 

pålästa och kunniga. 

                                                           

3 MiniQ är ett beslutsstöd vid läkemedelsgenomgång avsett att användas av läkare och 

sjuksköterskor inom sjukvård och äldreomsorg för patienter 65 år och äldre.  
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Enheten har en lokal rutin för att stödja anhöriga.  

 

Tillgänglighet och information 

Alla kontaktuppgifter till boendet finns på orebro.se. En 

inflyttningsbroschyr delas ut i samband med inflytt med tydliga information 

och kontaktuppgifter. Det går att nå boendet under hela dygnet. Boendet är 

väl skyltat för att underlätta tillgänglighet för besökare. 

Verksamheten är tillgänglig och serviceinriktad. I den lokala rutinen som är 
upprättad finns det säkrade rutiner för kontakt via telefon, e-post och vid 
besök. Detta informeras det om under introduktion och vid bredvidgången. 

 Tolk anlitas vid behov. Det kan finnas svårigheter med vissa språkgrupper 

och vid kognitiv svikt. Logopedkontakt vid behov. 

Vid besöket ser vi att personalen bär namnskyltar, på avdelningarna vi 

besöker har en finsktalandepersonal en pin med den finska flaggan bredvid 

namnskylten för att underlätta för finsktalande boende att veta att hon kan 

språket. 

 

Medarbetare och ledarskap 

Personal med kompetens finns dygnet runt och verksamheten har också 

förstärkt upp med en personal ytterligare på natten. 

Verksamheten beskriver att de upprättar individuella 

kompetensutvecklingsplaner vid medarbetarsamtalen. Kompetensutveckling 

för arbetsgrupp eller enhet skrivs ner i verksamhetsplanen vid behov. 

Verksamheten har dock saknat en central planering av kompetensutveckling 

de senaste åren. 

Vid kompetensinventeringen ser vi att 27 personer saknar utbildning i 

demens ABC. De som arbetar på boendeplan 1-2 och natten har gått 

utbildningen. De ska under året också gå demens ABC +. På plan 3-4 har 

personalen inte gått utbildningen, vilket är en brist då den ingår i 

introduktionen för omvårdnadspersonal. Det finns heller ingen plan i 

dagsläget för att personalen på plan 3-4 ska gå den.  

Personalen och sjuksköterskorna efterfrågar själva utbildning inom 

psykiatri.  

De har flera år försökt planera för BPSD utbildning men den har inte 

funnits tillgänglig. Nu finns den snart tillgänglig igen och boendet planerar 

för personal att ta del av den.   

Personalen vill arbeta mera långsiktigt men tycker att det är svårt att få tid 

till detta i vardagsarbetet. Tiden går ibland åt till att lära sig nya 

verksamhetssystem och andra arbetsuppgifter.  
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Boendet anser att personalen behärskar svenska språket i tal och skrift på 

ett sådant sätt att kommunikation och dokumentation fungerar. Det finns 

bättre eller sämre dokumentation, men det är inte kopplat till språket.  

 

Verksamheten har låg personalomsättning något de tar upp i enhetsplanen 

som en styrka för interna faktorer. Senaste året har de en något ökad 

korttidsfrånvaro och har haft brist på vikarier. När boendet nu själva sköter 

vikarietillsättningen är förhoppningen att det blir bättre. Det finns alltid 

personal som de boende känner på plats och boendet jobbar aktivt med att 

säkerställa kontinuiteten för den enskilde, särskilt genom kontaktmanskapet.  

Ansvaret för olika arbetsuppgifter är tydligt de har ett nära ledarskap genom 

arbetsledande sjuksköterskor och på så vis har enheten nära till att åtgärda 

eventuella brister som uppkommer.  

 

Enhetschefen är ytterst ansvarig och har en tät kontakt med arbetsledarna 

och beskriver att hon har en god kännedom om vad som händer på 

avdelningarna. Hon möter personal ur olika yrkeskategorier dagligen. Vidare 

berättar enhetschefen att hon och arbetsledarna jobbar tillsammans för att 

förmedla samma sak till personalen. 

Enhetschefen berättar att de ser en styrka i att ha arbetsledare och att de har 

olika kompetenser. 

 

Dokumentation 

Vid granskning av hälso-och sjukvårdsjournaler ser man att vårdplaner inte 

är uppdaterade och heller inte uppföljda. När planerna är fördelade till 

omvårdnadspersonal så är det ingen som följt upp eller dokumenterat i 

dessa. Personalen är medveten om detta. Det är ett bristområde. 

I verksamhetens förbättringsarbete har en rutin skapats för att göra 

egenkontroll av dokumentation två gånger per år. 

Uppföljning av genomförandeplaner görs var tredje månad eller vid behov 

oftare. Verksamheten beskriver att det kan vara svårt att formulera mål då 

de också är knutna till uppdraget från biståndshandläggaren och ofta 

allmänt hållna. De har påbörjat ett utvecklingsområde att rätta till brister i 

genomförandeplanerna och där gör dom en egengransking två gånger/år.  

Det finns fyra VISA-handledare som kan stödja i dokumentationen. 
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Bedömning 

 

Precis som vid den tidigare uppföljning som gjordes på Löwenhjelmska 

huset 2011 bedömer vi att det finns en väl fungerande organisation med en 

tydlig ansvarsfördelning. Modellen fungerar och bidrar till ett nära ledarskap 

med hjälp av arbetsledande sjuksköterskor.  

Det finns ett stort utbud av aktiviteter, individuellt och i grupp. 

Personalens bemötande sticker ut även vid denna kvalitetsuppföljning det 

finns en tydlig koppling mellan teori och praktik som säkerställer 

kontinuitet och ett gott bemötande för den boende. De jobbar aktivt och 

medvetet med kontaktmanskapet både med den boende och anhöriga i 

fokus.  

Det som vi ytterligare vill lyfta fram som en styrka efter denna uppföljning 

är introduktionen för nya medarbetare där det framgår genomgående att 

boendet lägger stort fokus på detta för att borga för att den boende får 

samma kvalitativa omvårdnad oavsett om det är ordinarie personal, vikarie 

eller elev.  

Vi kan se att mycket information kring individen hänvisas till 

genomförandeplanerna vilket ställer stora krav på innehållet i dessa, all den 

informationen kan vi inte hitta när vi granskat journaler men i dagsläget kan 

vi inte säga att det är en brist då Löwenhjelmska uppfyller de övergripande 

kraven på dokumentationen i genomförandeplanerna, de delar som 

efterfrågas centralt finns beskrivna och genomförandeplanerna är aktuella. 

Boendet har på eget initiativ påbörjat ett förbättringsarbete med 

genomförandeplaner. 

Däremot saknar vi en grund för planering av individuella aktiviteter i form 

av aktuella ADL-bedömningar för många av de boende. Det finns även 

brister inom dokumentationsområdet främst hälso- och 

sjukvårdsdokumentationen i vårdplaner där alla steg i dokumentationen inte 

fullföljs. Vi ser inte heller någon tydlig kompetensutvecklingsplan och kan 

konstatera att många saknar utbildning på grundnivå inom demensområdet.  
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Brister som kräver åtgärdsplan 

För de brister som identifierats vid granskningen på Löwenhjelmska ska 
verksamheten upprätta en åtgärdsplan där det framgår vem som är ansvarig 
samt när bristen ska vara åtgärdad. Åtgärdsplanen ska redovisas för 
kommunen senast 180914 i bifogad åtgärdsmall. Punkterna kommer att 
följas upp när åtgärdsplan kommit in.  
 
Verksamheten ansvarar för att bristerna och åtgärdsplanen presenteras i 
vård- och omsorgsnämnden i rimlig tid efter rapportens färdigställande.  
 

 Aktuella ADL-bedömningar saknas eller är inte uppdaterade hos 
många av de boende 

 Vårdplaner är inte uppdaterade och heller inte uppföljda hos många 
av de boende 

 Flera hos personalen saknar grundläggande kunskaper inom 
demensvård och en kompetensutvecklingsplan saknas för detta 

 

 

 


