Bilaga
Risk och konsekvensbeskrivning, Lokalutredning Dagcenter /HVB
Nyupprättad 20160316 utifrån förslag om nytt HVB på enhet 1 Vinkelbo
Påverkan på andra
Konsekvens
Risk
verksamheter
Äldreomsorgen
Palliativa rummet
Risk att inte kunna
försvinner, har även erbjuda ett lämpligt
använts som
palliativt alternativ om
anhörigrum, mm
man inte vill vara kvar i
hemmet

Handikappomsorgen

Kortbo för person
med assistenter
försvinner

Möjlig lösning
Iordningställa ett Rum på
Vinkelbo enhet 2
Anhörigrum kan hänvisas
till annat boende

Iordningställa ett Rum på
något annat boende .
Framtida behov?

Övergripande
påverkan av
verksamheten
Något ökad
ljudnivå

Konsekvens

Risk

Möjlig lösning

Många brukare som är
känsliga för yttre
sensorisk stimuli

Reaktioner i form av/och
svårigheter att hantera ökad
oro och aggressivitet

Delar av ett av de
större rummen till
två små arbetsrum

Något minskat
personligt utrymme
för brukarna

Brukare, personal och
Assistenter ska samsas
om en något mindre
yta

Något ökad risk för
konflikter mellan brukare
Något ökad risk för
personalen i samband med
fler konfliktsituationer

Möjlighet finns för
brukarna att få
avskildhet genom att
rast och TV-rum blir
kvar

Lokalerna minskar
något i utrymme
även om lokaler
som i dag används
av annan
verksamhet tas
bruk.
Byte av lokaler

Även att lokalerna
minskar något kan
en bra verksamhet
utifrån individernas
behov bedrivas på
samma sätt som idag
Brukarna är i behov av
få tid för att anpassa
sig i dom nya
lokalerna

Utarbeta nya rutiner

Verksamheten kommer att kunna erbjuda alla de aktiviteter som finns idag.
Utrymmen som försvinner Konsekvens
Möjlig Lösning
/minskas i yta
Vilrum

Kök

Brukare behöver använda
vilrummet samtidigt. Kan
innebära att brukarna stör
varandra samt att det är svårt
med den personliga integriteten
då viss hygien sköts i samband
med vilan
Saknas

Schemalägga vilan
Upprätta nya vilorutiner

Behövs bygga nytt kök i form av
serveringskök. Lunchen levereras
av storköket

Toalett
Minskas

Behov av toaletter är tillgodosedda

Arbetsplats för Legoarbete

Anskaffa en fungerande ramp till
entrédörren. Rampen ska vara
byggd med vilplan. Räcket ska vara
öppningsbart pga leverans från
trätrappor

Förslag på ny ritning har tagits fram av representanter från dagcenter Helen Lindberg och Magnus
Eriksson, enhetschef Åsa Eriksson, HVB Patrik Ström, enhetschef Vinkelbo Majlis Norman, enhetschef
medicinska enheten Anette Johansson , MAS Carin Östlund, Avd. chef äldre och handikappomsorgen
Kristina Holmström. Överenskommelse har nåtts gällande ytorna av samtliga. Planen är godkänd.
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