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KLUBBAT av
Omsorgsstyrelsen

Nuvarande äldreboende Balders

Nytt äldreboende samlokaliseras
med förskola
Omsorgsstyrelsen beslutade i maj 2015 att uppdra till
förvaltningschefen i samverkan med Bildningsförvaltningen
beställa en förprojektering från Gamla Byn AB (GBAB) gällande
samlokalisering av nytt äldreboende och förskola. Båda
förvaltningarna har en stor efterfrågan på både förskole- och
äldreboendeplatser, och en samlokalisering skulle vara en
möjlig lösning av bådas behov.
Förprojekteringen är klar och Omsorgsförvaltningen planerar nu
utifrån den att bygga ett nytt äldreboende som samordnas med
förskola. Byggnaden planeras ha en storlek på 1200 m2 x 3
plan, samt ett kök på 280 m2. Förskolan får på det viset ca.120
platser (motsvarar 7 avdelningar) och äldreboendet 36 platser.
Förvaltningarna och GBAB avser att söka bygglov för
byggnaden på tomten mellan Balders småstugor,
Karlbergsgatan och Metropoolen.
Omsorgstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta om
sambyggnation av verksamheterna äldreboende och förskola
enligt ovan nämnda förslag.

Ny MAR-tjänst i
förvaltningen

Ny ordförande i
Omsorgsstyrelsen

-Bokslutet för
2015 fastställdes och
lades till handlingarna.
Förvaltningens resultat
blev +229 Tkr.
-Redovisningen
av Internkontrollplan för
2015 godkändes och
Internkontrollplanen för
2016 fastställdes.
-Rapporten Öppna
jämförelser för
äldre 2015 godkändes
och handlingsplan för
Öppna jämförelser för
äldre 2016 fastställdes.
Idén med öppna
jämförelser är att vi kan
jämföra kvaliteten inom
socialtjänst och hälso- och
sjukvård med alla Sveriges
kommuner. Två viktiga
skillnader från 2014 är
dels en större
brukarnöjdhet i särskilt
boende, ökat med 8 %,
dels sämre kontinuitet i
hemtjänsten, har gått från
18 till 20 olika
personalkontakter för
vårdtagarna under en
3-veckorsperiod. Det
senare beroende på
omfattande
utbildningsinsatser för
personalen.
-Föreningsbidrag för 2016
beviljades.
Föreningsbidrag ges till
föreningar, som med sin

Vård Omsorg har from 1 mars
anställt Malin Forsell, på en
nyinrättad 40 % tjänst som
Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering (MAR). Övrig
tid arbetar Malin som
arbetsterapeut inom
Rehabteamet. En MAR
ansvarar för att patienterna får
en säker och ändamålsenlig
rehabilitering av god kvalitet
inom kommunens
ansvarsområde. I MAR-rollen
kommer Malin att ha ett nära
samarbete med Rehabteam,
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska och flera andra
yrkesgrupper
inom Omsorgsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har
beslutat att utse Susanne
Berger (s) till ny ordförande i
omsorgsstyrelsen efter Jan-Åke
Andersson, som avled under
december 2015. Susanne är
också vald till ordförande i
omsorgsstyrelsens arbetsutskott
och individutskott. Susanne
har mångårig erfarenhet av
arbete och politiska uppdrag i
kommunen. Hon är nu
tjänstledig från arbetet som
arbetsanpassare inom Daglig
verksamhet/sysselsättning.
Hon är stolt över förtroendet
och ser fram emot nya
utmaningar.

Exempel på redovisade hälsofaktorer (Antal Patienter)

Redovisning av
Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och Sjukvård 2015
Omsorgsstyrelen ska årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse där man öppet och tydligt redovisar
mål och resultat av arbetet med att säkerställa
patientsäkerheten. Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för
att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Den
innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit
men även hur patienters och närståendes synpunkter på
patientsäkerheten har hanterats.
Exempel på vad som redovisas är frekvens av
urinvägsinfektioner, användning av kateter,
antibiotikabehandling, olika sorters sår, läkemedelsanvändning,
riskbedömningar, skyddsåtgärder, antal personer i hemsjukvård,
antal hembesök, antal hemsjukvårdsbesök, redovisning av
inrapporterade avvikelser och inkomna klagomål.
För de olika hälsofaktorer som mäts redovisas 2015 inga

verksamhet är ett viktigt
komplement till
omsorgsförvaltningens
egna insatser för våra olika
brukare. Totalt fördelades
960 000 kronor till 25 olika
föreningar.

dramatiska förändringar jämfört med föregående år. För de
flesta faktorerna har en förbättring skett. Undantag är en viss
ökning av arteriella sår, där en del av dessa finns i
hemsjukvården. Antalet avvikelser i läkemedelshanteringen har
också ökat liksom händelser med sjuksköterska och
undersköterska, som informations- och dokumentationsbrist. Det
här beror på en ökad stress då vårdtyngden ökar, antalet vakanta
tjänster är stort och trycket på kvarvarande personal blir därför
stort.
Arbetet med att kvalitetssäkra och sätta in åtgärder vid risk för
trycksår, undernäring, fall och munohälsa är fortsatt bra.
Registreringen och åtgärder i BPSD (Beteendemässiga och
Psykiska Symtom vid Demens) har också börjat fungera bra.
Totalt antal riskbedömda personer i våra boenden är 532 (483
år 2014). Totalt antal personer med skyddsåtgärder är 149 (134).
54 personer har varit inskrivna i Hemsjukvården under året och
har fått 2861 besök. 760 personer har utifrån "tröskelprincipen"
fått totalt 4836 hembesök.Redovisningen av den upprättade
rapporten för 2015 godkändes av styrelsen.

Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Carina Johansson.
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