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Vuxenenheten tilldelas Kvalitetsutmärkelsen 2020
Stockholms stad delar årligen ut Kvalitetsutmärkelsen för att
uppmärksamma framgångsrik verksamhetsutveckling. I år är
vuxenenheten på Östermalm en av vinnarna. De ger stöd till
personer med missbruksproblematik och personer med psykisk
funktionsnedsättning samt arbetar med våld i nära relationer,
vräkningsförebyggande arbete och personliga ombud.
Vuxenenheten får utmärkelsen bland annat för deras väl
strukturerade arbete med klienten i fokus och hög tillgänglighet.
Läs motiveringen på https://start.stockholm/om-stockholmsstad/priser-och-utmarkelser/priser/kvalitetsutmarkelsen/
Extra insatser och aktiviteter i jul
 Hemtjänstkunder, som medarbetare identifierat som lite
extra ensamma, får en liten julklapp och ett extra besök med
pratstund i julhelgen.
 Varje avdelning på Rio vård- och omsorgsboende förbereder
sitt eget julfirande. Man pyntar, bakar, sjunger julsånger och
ser på gamla filmer. Julafton firas traditionellt med julmat
och nyår med trerätters middag. Ipads finns på varje
avdelning och personalen hjälper till att ordna Skype- och
Facetime-samtal med anhöriga.
 Till grupp- och servicebostäderna inom LSS beställs det
extra god mat, frukt och dryck utifrån boendes och
medarbetares önskemål. Man pyntar, bakar, pysslar och
målar julkort som skickas till närstående. Bland annat
arrangeras en julfest med underhållning via Skype och
smartboards och på julafton kommer tomten.
 Jullovsaktiviteter arrangeras av Tessinparkens och
Humlegårdens parklek. Bland annat blir det ljusstöpning,
jultomtejakt och tomtedisco. Humlanhuset och Hjorthagens
ungdomsgård anordnar jullovsaktiviteter för lite äldre barn
och ungdomar.
Östermalmsmedarbetare representerar staden i forum
hos Socialstyrelsen och regionen
Socialstyrelsen har fått uppdrag av regeringen att besvara hur
pandemin påverkat möjligheten till så kallad semesterhemtjänst, det
vill säga enskilda personers möjlighet att få hemtjänstinsatser vid
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semestervistelse. En av våra områdeschefer på beställarområdet, har
utsetts till stadens representant i frågan.
Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska har utsetts till
stadens representant i samverkan med regionen. Forumet är ett
stadsövergripande forum, men där specialistkompetens inom hälsooch sjukvård nu tillförs från stadens sida.
Förstärkningsteam inom hemtjänsten på gång
Förberedelser pågår för att starta eget förstärkningsteam inom
hemtjänsten i egen regi från och med 18 januari.
Utskick till Östermalms 85-åringar
Äldreomsorgen gör ett utskick till alla 85-åringar som bor på
Östermalm och som inte har äldreomsorg. I brevet finns en
julhälsning samt två häften, en med information om stöd och
service för äldre på Östermalm och en kulturkatalog med länkar till
kulturupplevelser på webben, inklusive tips på online-grupper.
Vädjan om att hålla förskolebarn hemma i jul gav resultat
Stadens förskolor har gått ut med en vädjan till vårdnadshavare att
om möjligt avstå från att lämna sitt barn på förskolan under jul- och
nyårshelgerna. Detta för att den hårt belastade förskolepersonalen
ska kunna få ledigt och tid för återhämtning.
Utskicket fick omedelbart effekt och resulterade i att många
vårdnadshavare kunde lösa barnomsorgen på egen hand under
perioden. Många vårdnadshavare har uttryckt förståelse och varit
positiva till det utskickade brevet, endast någon enstaka synpunkt
har inkommit. Resultatet har medfört att rektorerna kunnat bevilja
medarbetarnas ledighetsansökningar.
Drevkarlen byggs om till seniorbostäder
Drevkarlens genomgångsboende för nyanlända i Hjorthagen
stängdes den 30 november efter att ha varit i drift under cirka ett år.
Samhällsvägledningen förstärkte sitt arbete med att stötta
hyresgästerna att hitta ett eget boende.
Micasa Fastigheter, som äger fastigheten, ska i januari 2021 påbörja
en totalrenovering och skapa 61 seniorlägenheter. I bottenplanet
iordningställs även ett aktivitetscenter för Östermalms
stadsdelsförvaltnings räkning, till för hyresgästerna i huset och äldre
i området. Planerad inflyttning för seniorlägenheterna är i juni 2022.

