
Enhetsundersökningarna



Kort bakgrund

• Genomförts sedan 2013 
• Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda 
boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg 
om äldre.

• De resultat som presenteras gäller för 2019, genomfördes ingen 
enhetsundersökning under 2020 pga. Covid. 

• Genomförs en undersökning under 2021, de resultaten ska 
preliminärt presenteras juni 2022



SÄBO



Boenden Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.
Aktrisen vård- och omsorgsboende Ja
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Ja
Bäckbacka servicehus Ja
Dragonen vård- och omsorgsboende Ja
Ersboda vård- och omsorgsboende Ja
Haga vård- och omsorgsboende Ja
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja
Holmsund vård- och omsorgsboende Ja
Marielund vård- och omsorgsboende Ja
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Ja
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Ja
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Ja
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Ja
Skräddaren vård- och omsorgsboende Ja
Teg vård- och omsorgsboende Ja
Eriksdal vård- och omsorgsboende Nej
Solbacken vård- och omsorgsboende Nej
Tomtebo vård- och omsorgsboende Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Boenden Andel personer med aktuell genomförandeplan
Aktrisen vård- och omsorgsboende 81
Bruksbacken vård- och omsorgsboende 88
Bäckbacka servicehus 100
Dragonen vård- och omsorgsboende 73
Eriksdal vård- och omsorgsboende 92
Ersboda vård- och omsorgsboende 100
Haga vård- och omsorgsboende 78
Hemgården vård- och omsorgsboende 86
Holmsund vård- och omsorgsboende 73
Marielund vård- och omsorgsboende 45
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende 63
Prästsjögården vård- och omsorgsboende 88
Sjöbacka vård- och omsorgsboende 100
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende 100
Skräddaren vård- och omsorgsboende 87
Solbacken vård- och omsorgsboende 80
Teg vård- och omsorgsboende 87
Tomtebo vård- och omsorgsboende 91

Medelvärde 84


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Boendemiljö



Boenden  Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 
Marielund vård- och omsorgsboende En till två gånger per vecka
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende En till två gånger per vecka
Skräddaren vård- och omsorgsboende En till två gånger per vecka
Holmsund vård- och omsorgsboende Minst en gång i månaden
Bäckbacka servicehus Sju gånger i veckan eller oftare
Aktrisen vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Dragonen vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Eriksdal vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Ersboda vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Haga vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Hemgården vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Solbacken vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Teg vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka
Tomtebo vård- och omsorgsboende Tre till sex gånger per vecka


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Boenden  Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Minst en gång i månaden
Dragonen vård- och omsorgsboende Minst en gång i månaden
Holmsund vård- och omsorgsboende Minst en gång i månaden
Tomtebo vård- och omsorgsboende Minst en gång i månaden
Eriksdal vård- och omsorgsboende Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls
Marielund vård- och omsorgsboende Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls
Skräddaren vård- och omsorgsboende Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls
Aktrisen vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Bäckbacka servicehus En gång i veckan eller oftare
Ersboda vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Haga vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Hemgården vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Prästsjögården vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Sjöbacka vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Solbacken vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare
Teg vård- och omsorgsboende En gång i veckan eller oftare


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Boenden Det finns tillgång till träningslokal. 
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Ja
Bäckbacka servicehus Ja
Dragonen vård- och omsorgsboende Ja
Ersboda vård- och omsorgsboende Ja
Haga vård- och omsorgsboende Ja
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja
Holmsund vård- och omsorgsboende Ja
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Ja
Aktrisen vård- och omsorgsboende Nej
Eriksdal vård- och omsorgsboende Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Nej
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Nej
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Nej
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Nej
Skräddaren vård- och omsorgsboende Nej
Solbacken vård- och omsorgsboende Nej
Teg vård- och omsorgsboende Nej
Tomtebo vård- och omsorgsboende Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234
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						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Det finns tillgång till träningslokal. 

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Boenden  Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.
Bäckbacka servicehus Ja
Ersboda vård- och omsorgsboende Ja
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Ja
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Ja
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Ja
Solbacken vård- och omsorgsboende Ja
Teg vård- och omsorgsboende Ja
Aktrisen vård- och omsorgsboende Nej
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Nej
Dragonen vård- och omsorgsboende Nej
Eriksdal vård- och omsorgsboende Nej
Haga vård- och omsorgsboende Nej
Hemgården vård- och omsorgsboende Nej
Holmsund vård- och omsorgsboende Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Nej
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Nej
Skräddaren vård- och omsorgsboende Nej
Tomtebo vård- och omsorgsboende Nej

39% har svarat ja


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Boenden		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Boenden  Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.
Aktrisen vård- och omsorgsboende Ja
Bäckbacka servicehus Ja
Eriksdal vård- och omsorgsboende Ja
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja
Tomtebo vård- och omsorgsboende Ja
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Nej
Dragonen vård- och omsorgsboende Nej
Ersboda vård- och omsorgsboende Nej
Haga vård- och omsorgsboende Nej
Holmsund vård- och omsorgsboende Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Nej
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Nej
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Nej
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Nej
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Nej
Skräddaren vård- och omsorgsboende Nej
Solbacken vård- och omsorgsboende Nej
Teg vård- och omsorgsboende Nej

28% av boendena erbjuder 
möjlighet till utevistelse när det 
önskar


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Boenden Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.
Aktrisen vård- och omsorgsboende Ja
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Nej
Bäckbacka servicehus Ja
Dragonen vård- och omsorgsboende Ja
Eriksdal vård- och omsorgsboende Ja
Ersboda vård- och omsorgsboende Nej
Haga vård- och omsorgsboende Nej
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja
Holmsund vård- och omsorgsboende Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Nej
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Ja
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Nej
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Ja
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Nej
Skräddaren vård- och omsorgsboende Nej
Solbacken vård- och omsorgsboende Ja
Teg vård- och omsorgsboende Ja
Tomtebo vård- och omsorgsboende Ja


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Måltider 



Boenden Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 
Aktrisen vård- och omsorgsboende Ja
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Ja
Bäckbacka servicehus Ja
Dragonen vård- och omsorgsboende Ja
Eriksdal vård- och omsorgsboende Ja
Ersboda vård- och omsorgsboende Ja
Haga vård- och omsorgsboende Ja
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja
Holmsund vård- och omsorgsboende Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Ja
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Ja
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Ja
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Ja
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Ja
Skräddaren vård- och omsorgsboende Ja
Solbacken vård- och omsorgsboende Ja
Teg vård- och omsorgsboende Ja
Tomtebo vård- och omsorgsboende Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka
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Boenden Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar
Aktrisen vård- och omsorgsboende 55
Bruksbacken vård- och omsorgsboende 54
Bäckbacka servicehus 60
Dragonen vård- och omsorgsboende 57
Eriksdal vård- och omsorgsboende 54
Ersboda vård- och omsorgsboende 72
Haga vård- och omsorgsboende 56
Hemgården vård- och omsorgsboende 60
Holmsund vård- och omsorgsboende 66
Marielund vård- och omsorgsboende 31
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende 68
Prästsjögården vård- och omsorgsboende 63
Sjöbacka vård- och omsorgsboende 55
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende 57
Skräddaren vård- och omsorgsboende 57
Solbacken vård- och omsorgsboende 56
Teg vård- och omsorgsboende 46
Tomtebo vård- och omsorgsboende 57

Medelvärde 56%


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt







Språk



Boendets Finska Meänkieli Samiska
Aktrisen vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Bruksbacken vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Bäckbacka servicehus Nej Nej Nej
Dragonen vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Eriksdal vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Ersboda vård- och omsorgsboende Ja Ja Nej
Haga vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Hemgården vård- och omsorgsboende Ja Nej Nej
Holmsund vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Marielund vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Nordstjärnan vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Prästsjögården vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Sjöbacka vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Skräddaren vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Solbacken vård- och omsorgsboende Ja Nej Nej
Teg vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej
Tomtebo vård- och omsorgsboende Nej Nej Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Hemtjänst



Genomförandeplan



Enhetens namn i Äldreguiden Andel personer med aktuell genomförandeplan
Aleva 100
Attendo Umeå 100
Björkstadens Omsorg 100
Blomstra Hemtjänst 100
Civil Care Hemtjänst 100
Dammvippan 100
Evita Care 100
Kalsan AB 100
Lika Värde AB 92
Lottas Omsorg 95
Seniorhusen Backen Väst 100
Seniorhusen Berghem 29
Swedsom Omsorg 100
Västerbottens Omsorg 100
Ersbodateamet Htj 71
Hemtjänst Haga/Berghem 86
Hemtjänst Holmsund-Obbola 85
Hemtjänst Parkgatan/Centrum 97
Hemtjänst Sandahöjd 88
Hemtjänst Sävar 98
Hemtjänst Teg 94
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka 81


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Enhetens namn i Äldreguiden
Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit 
vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

Aleva 100
Attendo Umeå 100
Björkstadens Omsorg 100
Blomstra Hemtjänst 100
Civil Care Hemtjänst 100
Dammvippan 100
Evita Care 67
Kalsan AB 100
Lika Värde AB 92
Lottas Omsorg 95
Seniorhusen Backen Väst 100
Seniorhusen Berghem 29
Swedsom Omsorg 100
Västerbottens Omsorg 100
Ersbodateamet Htj 71
Hemtjänst Haga/Berghem För tidskrävande
Hemtjänst Holmsund-Obbola 85
Hemtjänst Parkgatan/Centrum 97
Hemtjänst Sandahöjd För tidskrävande
Hemtjänst Sävar För tidskrävande
Hemtjänst Teg För tidskrävande
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka För tidskrävande


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Rutiner



Enhetens namn i Äldreguiden Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.
Aleva Ja
Attendo Umeå Ja
Björkstadens Omsorg Ja
Blomstra Hemtjänst Ja
Civil Care Hemtjänst Ja
Dammvippan Ja
Evita Care Ja
Kalsan AB Ja
Lika Värde AB Ja
Lottas Omsorg Ja
Swedsom Omsorg Ja
Västerbottens Omsorg Ja
Ersbodateamet Htj Ja
Hemtjänst Holmsund-Obbola Ja
Hemtjänst Parkgatan/Centrum Ja
Hemtjänst Sandahöjd Ja
Hemtjänst Sävar Ja
Hemtjänst Teg Ja
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka Ja
Seniorhusen Backen Väst Nej
Seniorhusen Berghem Nej
Hemtjänst Haga/Berghem Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Det finns tillgång till träningslokal. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Lottas Omsorg		Ja

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Ersbodateamet Htj		Ja

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Sandahöjd		Ja

												Hemtjänst Sävar		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Ja

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Enhetens namn i Äldreguiden Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.
Aleva Ja
Attendo Umeå Ja
Björkstadens Omsorg Ja
Blomstra Hemtjänst Ja
Civil Care Hemtjänst Ja
Dammvippan Ja
Evita Care Ja
Kalsan AB Ja
Lika Värde AB Ja
Swedsom Omsorg Ja
Västerbottens Omsorg Ja
Hemtjänst Holmsund-Obbola Ja
Hemtjänst Parkgatan/Centrum Ja
Hemtjänst Sävar Ja
Hemtjänst Teg Ja
Lottas Omsorg Nej
Seniorhusen Backen Väst Nej
Seniorhusen Berghem Nej
Ersbodateamet Htj Nej
Hemtjänst Haga/Berghem Nej
Hemtjänst Sandahöjd Nej
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Det finns tillgång till träningslokal. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Lottas Omsorg		Ja

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Ersbodateamet Htj		Ja

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Sandahöjd		Ja

												Hemtjänst Sävar		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Ja

												Enhetens namn i Äldreguiden		Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Sävar		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Lottas Omsorg		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej







Enhetens namn i Äldreguiden  Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enhe
Aleva Ja
Attendo Umeå Ja
Björkstadens Omsorg Ja
Civil Care Hemtjänst Ja
Dammvippan Ja
Evita Care Ja
Kalsan AB Ja
Lika Värde AB Ja
Lottas Omsorg Ja
Seniorhusen Berghem Ja
Swedsom Omsorg Ja
Västerbottens Omsorg Ja
Hemtjänst Parkgatan/Centrum Ja
Hemtjänst Teg Ja
Blomstra Hemtjänst Nej
Seniorhusen Backen Väst Nej
Ersbodateamet Htj Nej
Hemtjänst Haga/Berghem Nej
Hemtjänst Holmsund-Obbola Nej
Hemtjänst Sandahöjd Nej
Hemtjänst Sävar Nej
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

								84

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 		Finska		Meänkieli		Samiska

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Bäckbacka servicehus		Nej		Nej		Nej

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej		Nej		Nej

						Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 								Boenden 		Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja								Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja								Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja								Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja								Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja								Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja								Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja								Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej								Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja								Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja								Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja								Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja								Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja								Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja								Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja								Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej								Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Det finns tillgång till träningslokal. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Lottas Omsorg		Ja

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Ersbodateamet Htj		Ja

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Sandahöjd		Ja

												Hemtjänst Sävar		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Ja

												Enhetens namn i Äldreguiden		Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Sävar		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Lottas Omsorg		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		 Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.

												Aleva		Ja

												Attendo Umeå		Ja

												Björkstadens Omsorg		Ja

												Civil Care Hemtjänst		Ja

												Dammvippan		Ja

												Evita Care		Ja

												Kalsan AB		Ja

												Lika Värde AB		Ja

												Lottas Omsorg		Ja

												Seniorhusen Berghem		Ja

												Swedsom Omsorg		Ja

												Västerbottens Omsorg		Ja

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja

												Hemtjänst Teg		Ja

												Blomstra Hemtjänst		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej







Enhetens namn i Äldreguiden

Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och 
sjukvårdsinsatser.

Aleva Mer sällan än en gång i månaden
Attendo Umeå Minst en gång i månaden
Björkstadens Omsorg Ej aktuellt
Blomstra Hemtjänst Ej aktuellt
Civil Care Hemtjänst Minst en gång i månaden
Dammvippan Ej aktuellt
Evita Care Ej aktuellt
Kalsan AB Ej aktuellt
Lika Värde AB Ej aktuellt
Lottas Omsorg Minst en gång i månaden
Seniorhusen Backen Väst Minst en gång i månaden
Seniorhusen Berghem Minst en gång i månaden
Swedsom Omsorg Ej aktuellt
Västerbottens Omsorg Ej aktuellt
Ersbodateamet Htj Ej aktuellt
Hemtjänst Haga/Berghem Minst en gång i månaden
Hemtjänst Holmsund-Obbola Minst en gång i månaden
Hemtjänst Parkgatan/Centrum Minst en gång i månaden
Hemtjänst Sandahöjd Minst en gång i månaden
Hemtjänst Sävar Minst en gång i månaden
Hemtjänst Teg Minst en gång i månaden
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka Minst en gång i månaden
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		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka







Språk



Enhetens namn i Äldreguiden Finska Meänkieli Samiska
Aleva Ja Nej Nej
Attendo Umeå Ja Nej Nej
Björkstadens Omsorg Nej Nej Nej
Blomstra Hemtjänst Nej Nej Nej
Civil Care Hemtjänst Ja Nej Nej
Dammvippan Nej Nej Nej
Evita Care Nej Nej Nej
Kalsan AB Nej Nej Nej
Lika Värde AB Nej Nej Nej
Lottas Omsorg Ja Nej Nej
Seniorhusen Backen Väst Ja Nej Nej
Seniorhusen Berghem Nej Nej Nej
Swedsom Omsorg Nej Nej Nej
Västerbottens Omsorg Ja Nej Nej
Ersbodateamet Htj Nej Nej Nej
Hemtjänst Haga/Berghem Nej Nej Nej
Hemtjänst Holmsund-Obbola Nej Nej Nej
Hemtjänst Parkgatan/Centrum Ja Nej Nej
Hemtjänst Sandahöjd Nej Nej Nej
Hemtjänst Sävar Nej Nej Nej
Hemtjänst Teg Ja Ja Nej
Hemtjänst Ålidhem/Öbacka Nej Nej Nej


Säbo

		Kommun-/stadsdels-kod		Kommunnamn		Boendets namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av boendet (t.ex. avdelning vid boende )		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Regiform           		Namn på enskild utförare		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska		2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

		2480		Umeå		Aktrisen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				40		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

		2480		Umeå		Bruksbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Ja		Offentlig				59		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

		2480		Umeå		Bäckbacka servicehus				Ja		Nej		Nej		Enskild		Bäckbacka Röbäck AB		14		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

		2480		Umeå		Dragonen vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

		2480		Umeå		Eriksdal vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				42		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

		2480		Umeå		Ersboda vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Ja		Ja		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

		2480		Umeå		Haga vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Ja		Offentlig				90		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

		2480		Umeå		Hemgården vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				92		Ja		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

		2480		Umeå		Holmsund vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Ja		Offentlig				55		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

		2480		Umeå		Marielund vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				64		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

		2480		Umeå		Nordstjärnan vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				60		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

		2480		Umeå		Prästsjögården vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				70		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

		2480		Umeå		Sjöbacka vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				8		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

		2480		Umeå		Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende				Nej		Ja		Nej		Offentlig				48		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

		2480		Umeå		Skräddaren vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				47		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

		2480		Umeå		Solbacken vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				48		Ja		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

		2480		Umeå		Teg vård- och omsorgsboende				Ja		Ja		Nej		Offentlig				102		Nej		Nej		Nej		Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

		2480		Umeå		Tomtebo vård- och omsorgsboende				Ja		Nej		Nej		Offentlig				32		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234





bearb

						Boendets 		Allmän vård och omsorg		Gruppboende för personer med demenssjukdom		Servicehus		Antal bostäder		Finska		Meänkieli		Samiska				2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.		B2. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten, enligt intervall.		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		5. Andel personer som har en dokumntattion om varför de har en skyddsåtgärd		8. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider. 		9. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		B3. Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 		19. Det finns tillgång till träningslokal. 		B4. Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 		B5. Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.		B6. Det är lätt att ta sig fram i korridorer utan att komma till en återvändsgränd.		B7. Det finns tydliga kontraster mellan exempelvis ledstänger, dörrvred eller bakgrunden.		B8. Golvytan är sammanhängade i färg		6. Enhetens innemiljö är utformad så att den stödjer den enskilde. 		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar.		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar		25. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.		B10. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar. 		B9. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		40		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		81		81		Ej aktuellt		Ja		81		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		58		0.085		0.011		0.275		0.25

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Ja		59		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		54		45		0.045		0.016		0.366		0.301

						Bäckbacka servicehus		Ja		Nej		Nej		14		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i veckan men minst en gång i månaden		100		100		100		Ja		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Sju gånger i veckan eller oftare		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja, för alla		Ja, för alla		60		56		0.143		0.143		0.357		0.286

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Ja		73		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		54		0.053		0.01		0.306		0.246

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		42		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		92		92		100		Ja		92		Nej		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		54		59		Publiceras ej		Publiceras ej		0.307		0.202

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Ja		Ja		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		72		82		0.033		0.011		0.248		0.204

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Ja		90		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		78		78		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Nej		56		45		0.056		0.011		0.28		0.242

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		92		Ja		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		86		86		100		Ja		82		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		60		59		0.054		0.011		0.333		0.239

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Ja		55		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		73		73		Ej aktuellt		Nej		86		Ja		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		66		53		0.078		0.01		0.344		0.3

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		64		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		45		45		Ej aktuellt		Ja		45		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		31		35		0.047		0.011		0.339		0.281

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		60		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		63		63		Ej aktuellt		Ja		63		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Ja		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		68		79		0.057		0.011		0.24		0.2

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		70		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		88		88		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		63		61		0.046		0.011		0.284		0.239

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		8		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		55		63		0.061		0.011		0.25		0.25

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej		Ja		Nej		48		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		100		100		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		55		0.063		0.011		0.273		0.245

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		47		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		87		Nej		Nej		Nej		Ja		En till två gånger per vecka		Nej		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		57		43		0.188		0.021		0.274		0.261

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		48		Ja		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		80		80		Ej aktuellt		Ja		80		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		56		55		0.064		0.011		0.34		0.313

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja		Ja		Nej		102		Nej		Nej		Nej				Ja		Mer sällan än en gång i månaden men minst en gång i halvåret		87		87		Ej aktuellt		Ja		100		Ja		Nej		Nej		Ja		Tre till sex gånger per vecka		Nej		En gång i veckan eller oftare		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja, för alla		Ja, för alla		46		46		0.044		0.01		0.307		0.257

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja		Nej		Nej		32		Nej		Nej		Nej				Nej		Ej aktuellt		91		91		82		Nej		63		Nej		Nej		Nej		Nej		Tre till sex gånger per vecka		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		57		53		0.038		0.011		0.247		0.234

																																																																										55.6111111111

						Boenden 		Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Ja

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Ja

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Ja

						Marielund vård- och omsorgsboende		Ja

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Ja

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Ja

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		81

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		88

						Bäckbacka servicehus		100

						Dragonen vård- och omsorgsboende		73

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		92

						Ersboda vård- och omsorgsboende		100

						Haga vård- och omsorgsboende		78

						Hemgården vård- och omsorgsboende		86

						Holmsund vård- och omsorgsboende		73

						Marielund vård- och omsorgsboende		45

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		63

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		88

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		100

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		100

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		87

						Solbacken vård- och omsorgsboende		80

						Teg vård- och omsorgsboende		87

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		91

						Boenden 		 Enheten erbjuder tillgång till aktiviteter. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Bäckbacka servicehus		Sju gånger i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Haga vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		En till två gånger per vecka

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Teg vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Tre till sex gånger per vecka

						Boenden		 Personer vid enheten har tillgång till styrke- och balansträning. 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Bäckbacka servicehus		En gång i veckan eller oftare

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Ersboda vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Haga vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Hemgården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Marielund vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Mer sällan än en gång i månaden eller inte alls

						Solbacken vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Teg vård- och omsorgsboende		En gång i veckan eller oftare

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Minst en gång i månaden

						Kolumn1		 Det går att orientera sig med stöd av ledtrådar i omgivningen avseende form, ljus eller färg.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Nej

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Nej

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Ja

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Nej

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Ja

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Ja

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Ja

						Teg vård- och omsorgsboende		Ja

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Nej

						Boenden		7. Personer vid enheten har tillgång till utevistelse när de så önskar.

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		Ja

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Bäckbacka servicehus		Ja

						Dragonen vård- och omsorgsboende		Nej

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		Ja

						Ersboda vård- och omsorgsboende		Nej

						Haga vård- och omsorgsboende		Nej

						Hemgården vård- och omsorgsboende		Ja

						Holmsund vård- och omsorgsboende		Nej

						Marielund vård- och omsorgsboende		Nej

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		Nej

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		Nej

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		Nej

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		Nej

						Solbacken vård- och omsorgsboende		Nej

						Teg vård- och omsorgsboende		Nej

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		Ja

						Boenden		Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar

						Aktrisen vård- och omsorgsboende		55

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende		54

						Bäckbacka servicehus		60

						Dragonen vård- och omsorgsboende		57

						Eriksdal vård- och omsorgsboende		54

						Ersboda vård- och omsorgsboende		72

						Haga vård- och omsorgsboende		56

						Hemgården vård- och omsorgsboende		60

						Holmsund vård- och omsorgsboende		66

						Marielund vård- och omsorgsboende		31

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende		68

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende		63

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende		55

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende		57

						Skräddaren vård- och omsorgsboende		57

						Solbacken vård- och omsorgsboende		56

						Teg vård- och omsorgsboende		46

						Tomtebo vård- och omsorgsboende		57

						Boendets 

						Aktrisen vård- och omsorgsboende

						Bruksbacken vård- och omsorgsboende

						Bäckbacka servicehus

						Dragonen vård- och omsorgsboende

						Eriksdal vård- och omsorgsboende

						Ersboda vård- och omsorgsboende

						Haga vård- och omsorgsboende

						Hemgården vård- och omsorgsboende

						Holmsund vård- och omsorgsboende

						Marielund vård- och omsorgsboende

						Nordstjärnan vård- och omsorgsboende

						Prästsjögården vård- och omsorgsboende

						Sjöbacka vård- och omsorgsboende

						Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

						Skräddaren vård- och omsorgsboende

						Solbacken vård- och omsorgsboende

						Teg vård- och omsorgsboende

						Tomtebo vård- och omsorgsboende





Hemtjäsnt

				Kommun-/stadsdelskod		Kommunnamn		Andra kommuner där enheten utför insatser		Andra stadsdelar där enheten utför insatser		Enhetens namn i Äldreguiden		Enhetens namn som del av en enhet		Insatser service		Insatser personlig omvårdnad		Regiform              		Namn på enskild utförare		Finska		Meänkieli		Samiska		1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson som rör den enskildes personliga omvårdnad och service		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan		4. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan		12. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal.		13. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.		14. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.		15. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld eller övergrepp av en anhörig/närstående.		16. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar läkemedel.		17. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).		18. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer som får insatser vid enheten.		10. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		B1. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.		11. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets primärvård.		20. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.		21. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen samt hemtjänstpersonalen.		22. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering) ska genomföras i samverkan med den kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonalen vid landstingets vårdcentral samt hemtjänstpersonal.		23. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras, den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.		24. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan med ansvarig sjuksköterska där hemtjänstpersonal medverkar.

				2480		Umeå						Aleva				Ja		Ja		Enskild		Aleva Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Mer sällan än en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Attendo Umeå				Ja		Ja		Enskild		Attendo Sverige AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Björkstadens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Björkstadens Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Blomstra Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Blomsta i Sverige AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Civil Care Hemtjänst				Ja		Ja		Enskild		Civil Care Sweden AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Dammvippan				Ja		Ja		Enskild		Damvippan Hemtjänst i Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja

				2480		Umeå						Evita Care				Ja		Ja		Enskild		Evita Care AB		Nej		Nej		Nej		100		100		67		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Kalsan AB				Nej		Ja		Enskild		Kalsan AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Lika Värde AB				Ja		Ja		Enskild		Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej		100		92		92		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Lottas Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Lottas Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		98		95		95		Ja		Ja		Nej		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Backen Väst				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Backen Umeå AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Seniorhusen Berghem				Ja		Ja		Enskild		Seniorhusen Tjänster Berghem Umeå AB		Nej		Nej		Nej		100		29		29		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Swedsom Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Swedsom Omsorg AB		Nej		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för några		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Västerbottens Omsorg				Ja		Ja		Enskild		Västerbottens Omsorg AB		Ja		Nej		Nej		100		100		100		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ej aktuellt		Ja, för alla		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Ersbodateamet Htj				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		71		71		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ej aktuellt		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Haga/Berghem				Nej		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		86		För tidskrävande		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Holmsund-Obbola				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		92		85		85		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Minst en gång i månaden		Ja, för några		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Parkgatan/Centrum				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Nej		Nej		97		97		97		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Sandahöjd				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		88		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Nej		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt		Ej aktuellt

				2480		Umeå						Hemtjänst Sävar				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		98		98		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Ja		Ja

				2480		Umeå						Hemtjänst Teg				Ja		Ja		Offentlig				Ja		Ja		Nej		100		94		För tidskrävande		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Minst en gång i månaden		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

				2480		Umeå						Hemtjänst Ålidhem/Öbacka				Ja		Ja		Offentlig				Nej		Nej		Nej		100		81		För tidskrävande		Ja		Ja		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej		Ja		Minst en gång i månaden		Ja, för alla		Nej		Nej		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden		3. Andel personer med aktuell genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		100

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		86

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		88

												Hemtjänst Sävar		98

												Hemtjänst Teg		94

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		81

												Enhetens namn i Äldreguiden		Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan

												Aleva		100

												Attendo Umeå		100

												Björkstadens Omsorg		100

												Blomstra Hemtjänst		100

												Civil Care Hemtjänst		100

												Dammvippan		100

												Evita Care		67

												Kalsan AB		100

												Lika Värde AB		92

												Lottas Omsorg		95

												Seniorhusen Backen Väst		100

												Seniorhusen Berghem		29

												Swedsom Omsorg		100

												Västerbottens Omsorg		100

												Ersbodateamet Htj		71

												Hemtjänst Haga/Berghem		För tidskrävande

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		85

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		97

												Hemtjänst Sandahöjd		För tidskrävande

												Hemtjänst Sävar		För tidskrävande

												Hemtjänst Teg		För tidskrävande

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		För tidskrävande

												Enhetens namn i Äldreguiden		Hur ofta skede schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser.

												Aleva		Mer sällan än en gång i månaden

												Attendo Umeå		Minst en gång i månaden

												Björkstadens Omsorg		Ej aktuellt

												Blomstra Hemtjänst		Ej aktuellt

												Civil Care Hemtjänst		Minst en gång i månaden

												Dammvippan		Ej aktuellt

												Evita Care		Ej aktuellt

												Kalsan AB		Ej aktuellt

												Lika Värde AB		Ej aktuellt

												Lottas Omsorg		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Backen Väst		Minst en gång i månaden

												Seniorhusen Berghem		Minst en gång i månaden

												Swedsom Omsorg		Ej aktuellt

												Västerbottens Omsorg		Ej aktuellt

												Ersbodateamet Htj		Ej aktuellt

												Hemtjänst Haga/Berghem		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sandahöjd		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Sävar		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Teg		Minst en gång i månaden

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Minst en gång i månaden

												Enhetens namn i Äldreguiden		Finska		Meänkieli		Samiska

												Aleva		Ja		Nej		Nej

												Attendo Umeå		Ja		Nej		Nej

												Björkstadens Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Blomstra Hemtjänst		Nej		Nej		Nej

												Civil Care Hemtjänst		Ja		Nej		Nej

												Dammvippan		Nej		Nej		Nej

												Evita Care		Nej		Nej		Nej

												Kalsan AB		Nej		Nej		Nej

												Lika Värde AB		Nej		Nej		Nej

												Lottas Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Backen Väst		Ja		Nej		Nej

												Seniorhusen Berghem		Nej		Nej		Nej

												Swedsom Omsorg		Nej		Nej		Nej

												Västerbottens Omsorg		Ja		Nej		Nej

												Ersbodateamet Htj		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Haga/Berghem		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Holmsund-Obbola		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum		Ja		Nej		Nej

												Hemtjänst Sandahöjd		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Sävar		Nej		Nej		Nej

												Hemtjänst Teg		Ja		Ja		Nej

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka		Nej		Nej		Nej

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka

												Enhetens namn i Äldreguiden

												Aleva

												Attendo Umeå

												Björkstadens Omsorg

												Blomstra Hemtjänst

												Civil Care Hemtjänst

												Dammvippan

												Evita Care

												Kalsan AB

												Lika Värde AB

												Lottas Omsorg

												Seniorhusen Backen Väst

												Seniorhusen Berghem

												Swedsom Omsorg

												Västerbottens Omsorg

												Ersbodateamet Htj

												Hemtjänst Haga/Berghem

												Hemtjänst Holmsund-Obbola

												Hemtjänst Parkgatan/Centrum

												Hemtjänst Sandahöjd

												Hemtjänst Sävar

												Hemtjänst Teg

												Hemtjänst Ålidhem/Öbacka
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