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VO-A4-april nämnd

den 16 april 2018

Periodens viktigaste händelser

-Ytterligare en träff kring 6.6.a på Grindstugan, inväntar skriftligt från arbetsmiljöverket.
Kort- och långsiktig plan är upprättad och alla schemarader är bemannade. Daglig
verksamhet frigörs från slutet av april.
- Heldag nationella riktlinjer för demenssjukdom 16/3
- Demensutbildningar påbörjad (se bilaga för vad varje medarbetare ska genomföra under
2018)
Thunstall hade ej gått igenom nya larmet innan inflytt av Lärken i nybyggnationen- medförde
en hel del merjobb för medarbetare och anhöriga och skapade onödig oro
-Flytt för brukare gick över förväntan
- Verkställande av de 4 nya platserna demens beräknas verkställas i slutet av april
-Torkild sköld har haft inspirationsföreläsningar för alla anställda i kommunen
-Arbetsmiljöverket har granskat äldreomsorgen, återkoppling 24/4
-Länsgemensamma riktlinjer samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård klara
-Inspirationsdag välfärdsteknik i Västerås 18/4 för 6 personer inkl ordförande nämnd

Ekonomiskt resultat januari- mars 2018
avvikelse från budget föregående år

prognos helår

Kommentar till ekonomiskt resultat

Siffror börjar finnas i systemet, men visst tekniskt strul fortfarande. Det innebär att vi inte
kan se korrekt resultat ännu. Den verksamhet vi vet som har haft ökade kostnader och borde
ligga med ett minusresultat är grindstugan. Eftersom daglig verksamhet frigörs tillkommer
två anställningar på heltid. Dessa kan till ca 60% vinnas av att mindre dagpass behövs på
Grindstugan.

Personalnyckeltal

*Frisknärvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

Januari 2018-feb 2018
*
-

*Inga nya siffror framtagna för 2018

Personalnyckeltal

januari tom mars 2018

Sjukfrånvaro totalt (%)
Män
Kvinnor

9,72
9,74
9,72

föregående år
*
-

föregående år
11,44
8,03
11,82

Kommentar till personalnyckeltal

Korttidsfrånvaron är fortfarande hög, medan långtidssjukfrånvaron minskat. Vi fortsätter
vårt arbete för att minska sjukfrånvaro och öka frisknärvaro.

Kommentar till kvalitetsnyckeltal

Inget resultat från någon kvalitetsmätning denna månad, därför bifogar vi 2018 utbildning
för alla anställda inom demenssjukdom

VO-A4-april nämnd

den 16 april 2018

Kompetensutveckling demenssjukdom och demensomvårdnad 2018

Antalet äldre ökar och där med antalet personer med demenssjukdom.
Under 2018 kommer det inom Vård och omsorg ske utbildningsinsattser som är inriktade på
kompetensutveckling inom demenssjukdom och demensomvårdnad. Utbildningsinsatserna kommer
riktar sig till omvårdnadspersonal, HSL-personal och chefer. Det kommer vara både webutbildningar
och föreläsningstillfällen.
Nedanstående utbildningar är obligatoriska, du signerar i rutan ”utfört” vart efter du gjort
utbildningarna. En del av webutbildningarna kommer ge dig ett kursintyg, lämna det till enhetschef.
Alla utbildningar ska vara utförda senast 181220.
Lämna in den signerade blanketten till enhetschef.
Lycka till!

Obligatoriska utbildningar

Webutbildning nollvision – klar
innan du går på
utbildningstillfälle nollvison
Föreläsning nollvision
Webutbildning demens ABC
Webutbildning demens ABC
plus särskilt boende (för dig
som arbetar på SÄBO/korttids)
Webutbildning demens ABC
plus hemtjänst (för dig som
arbetar i hemtjänst)
Webutbildning åldern har sin
rätt (för dig som arbetar med
LSS)
Tidiga tecken (LSS)
Ljudpodd ”måltiden för den
demenssjuke”
Kort film om BPSD
Webutbildning BPSD
Föreläsning demenssjukdom
steg 1
Föreläsning demenssjukdom
steg 2
Föreläsning demenssjukdom
steg 3
Ditt namn:

Webutbildning/föreläsning

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/
Föreläsning- bokas via chef/administratör
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php/
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/mod/scorm/view.php?id=197
Föreläsning- bokas via chef/administratör
https://wacano.se/
http://www.bpsd.se/ (klicka på filmem till höger ”BPSD registret”)
http://www.bpsd.se/media/player/player.html
Föreläsning- bokas via chef/administratör
Föreläsning- bokas via chef/administratör
Föreläsning- bokas via chef/administratör

Är du nyfiken och vill ta del av ännu mer material så kan vi tipsa om nedanstående:
• Nationella demensriktlinjer:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-2
•

Checklista - Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet- Stöd för att underlätta
aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2017/2015-7checklista-miljoanpassningar-som-bidrar-till-okad-delaktighet.pdf

Utförd

A4 April 2018
IFO – Utredningsenheten barn och
ungdom/vuxen/familjehem/familjerätt, Arbetsmarknad och
försörjning, Öppenvårdsenheten, HVB/stödboende EKB.
Särskilda händelser
Utredningsenheten
AoF
En påbörjad genomlysning på individnivå av alla ärenden gör att vi kan skapa oss en
helhetsbild kring vilka behov våra klienter/deltagare har och vilka åtgärder vi behöver vidta
för att personerna ska nå egen försörjning. Arbetsmarknadsverksamheten samverkar med
Fritidskontoret med att snickra fyra stycken avbytarbås till idrottsplatserna. Likaså
förbereds lokaler för öppning av Fritidsbanken och en kaféverksamhet i järnvägsstationen.
Öppenvården
Enheten har startat kafékvällar med teman riktad mot alla invånare i Kungsör. Vid första
tillfället hölls temat ”Missbruk och kriminalitet” och det kom ett tjugotal intresserade.
Information kring detta finns på hemsidan. Verksamheten arbetar nu främst med att forma
behandling för missbruk där vi ser ett framtida samarbete i KAK för att kunna erbjuda en
hel vårdkedja.
HVB/Stödboende
Planering pågår för utflytt av de två ungdomar som fyller 21 år. En av ungdomarna har fått
en bostad. För den andre är det fortfarande oklart hur det ska lösas.
Personal
Utredningsenheten
Finns behov av förstärkning på utredningen med en enhetschef. Rekrytering pågår.
AoF
Sedan december´17 har vi haft en sjukskriven praktiksamordnare vilket gjort att
samordningen av praktikplatser har tagit längre tid än normalt, likaså gällande planering för
feriearbetet för ungdomar. Vi har identifierat ett stort behov av förstärkning av NEP kompetens och ytterligare personal för att kvalitativt kunna arbeta med unga i åldern 16-24
år. På ekonomiskt bistånd fanns en sjukskriven perioden februari-mars (under
uppsägningstid), ny socialsekreterare börjar 180426 och till dess finns extrapersonal på
plats vid behov.
Öppenvård
Rekrytering pågår av familjebehandlartjänst
HVB/Stödboende
Osäkerhet i personalgruppen både utifrån hur verksamheten ser ut i framtiden, ska
personalgruppen minska? och hur verksamheten ska planeras i sommar. När ska
verksamheterna slås samman? Hur kommer personalstyrkan se ut därefter?
Stort antal sökande, som sommarvikarie.
Frisknärvaro

Information till Socialnämnden april 2018
Punktprevalensmätning i följsamhet till hygienrutiner och klädregler har genomförts under vecka
12-13.
2016 redovisades 10 enheter och 96 observationer genomfördes
2018 redovisades 5 enheter och 66 observationer genomfördes
Resultatet

2016 visade 28,1% följsamhet i alla 8 stegen
2018 visade 43,9% följsamhet i alla 8 stegen
2016 visade 35,4% följsamhet i de 4 hygienstegen
2018 visade 57,6% följsamhet i de 4 hygienstegen
2016 visade 71,9% följsamhet till klädreglerna
2018 visade 71,2% följsamhet till klädreglerna

Analys: Resultatet visar att arbetet med hygienfrågorna har haft effekt. Vi har inte haft något utbrott
av vinktekräksjuka sedan vintern 2013/14. Ingen förbättring i följsamheten till klädreglerna
Ett av socialnämndens mål är följsamhet till hygienrutiner och klädregler.

Punktprevalensmätning av förekomsten av trycksår genomfördes v 10 2018
14 enheter har redovisats och 179 patienter har observerats.
Resultatet visar att 12 patienter har någon form av trycksår.
Analys: Flera av trycksåren som rapporterats har uppstått hos annan vårdgivare. Drygt hälften av
trycksåren är grad 1 (rodnad hud som inte bleknar vid tryck).
Socialnämndens mål är <5 trycksår.

