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Rapportering av handlingsplan efter granskning av hälso-och sjukvården 

vid Solskiftets äldreboende 2017 

Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Kvalitetsansvarig för reh abilitering (KAR) har krävt in 

reviderad handlingsplan och åtgärder från tidigare kvalitetsgranskning av verksamhetens hälso-och 

sjukvård. 

Beslutsförslag 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Notera inkommen handlingsplan efter granskning av hälso-och sjukvården vid Solskiftets 

äldreboende till protokollet. 

2. Uppföljning av handlingsplan sker i det löpande uppföljningsarbetet på förvaltn ingen. 

Bakgrund 

En granskning av hälso-och sjukvård genomfördes under sommaren 2017 på Solskiftets äldreboende 

som drivs av Produktionsstyrelsen. En granskningsrapport rapporterades till Vård- och 

omsorgsnämnden och verksamheten fick i uppdrag att upprätta en handlingsp lan utifrån de brister 

som identifierats. Upprättad handlingsplanen har sedan rapporterats till V ård- och omsorgsnämnden 

i november 2017 men åt erremitterades till verksamheten för revidering. 

Förvaltningen har under våren 2018 följt upp verksamheten genom samverkansmöten samt 

tillsynsbesök. Utifrån tidigare granskningsrapport och det som nu noterats under dessa tillf ällen har 

ny handlingsplan upprättats. De delar som ej finns med i uppdaterad handlingsplan är sådana som 

åtgärdats alternativt inte längre är aktuella då växelvårdsverksamheten är flyttad. 

Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen anser att handlingsplan svarar på de synpunkter som framfördes i den ursprungl iga 

uppföljningen samt efter vårens tillsynsbesök. MAS samt KAR kommer vidare i sitt 

uppföljningsarbete i verksamheten följa upp att åtgärderna genomförs. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 

- Vård-och omsorgsnämndens beslut VON § 10:6, 2017-11-28 

- Vård-och omsorgsnämndens beslut VON § 7:8, 2017-08-29 
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Bilagor 
1. Produktionsförvaltningens: Handlingsplan efter granskning av hälso- och sjukv ård, 2018-05-06 

Expedieras 
-Akten 

-Produktions förvaltningen 
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Susanfia Kiesel 

Socialdirektör 

Mia Morén 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


