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Revidering av Riktlinje för insatser inom äldreomsorgen 
enligt socialtjänstlagen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att revidera Riktlinje för insatser inom äldreomsorgen 

enligt socialtjänstlagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen är 

uppdaterad av biståndshandläggarna inom Vård- och omsorg. Syftet med 

riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen är att säkerställa rättsäkerhet och 

likabehandling när det gäller utredning, bedömning och insatser som erbjuds 

från socialtjänsten.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen, 2018-01-24  

Tjänsteskrivelse av Tf. vård och omsorgschef, 2018-01-24 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Vård och Omsorg ledningsgrupp 
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Tf. Vård-och Omsorgschef   Annie-Lie Jarhult 

Hälso- och sjukvårdschef   Förvaltningschef 
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Inledning 

Syftet med riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen är att säkerställa rättssäkerhet och 

likabehandling när det gäller utredning, bedömning och insatser som erbjuds från socialtjänsten. 

Riktlinjer ska fungera vägledande för socialförvaltningens arbete, dock sker det i varje enskilt 

fall en individuell bedömning och behovsprövning. Detta innebär att insatserna skall kunna ges 

utöver och till andra ändamål än vad som gäller enligt särskilt fastställd riktlinje.  

Socialtjänstlagen 

Lagen som reglerar verksamheten är Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

Socialtjänstens mål 1 kap 1§ Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för 

sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 

Rätten till bistånd 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Sekretess 

I enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess inom socialtjänsten 

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om inte uppgiften kan lämnas ut utan att den 

enskilde eller någon närstående lider men (26 kap 1§ OSL). Kontakter med andra myndigheter, 

närstående eller andra vårdgivare får endast ske efter att den enskilde lämnat samtycke. 

Samtycket kan när som helst tas tillbaka av den enskilde. 

Uppsökande verksamhet 

Av Socialtjänstlagens 5 kap. 8 § framgår det att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 

verksamhet. För biståndshandläggare innebär detta ansvar att om handläggare får vetskap om att 

en person boendes i Uppvidinge kommun kan vara i behov av insatser skall personen kontaktas. 

Detta sker i första hand genom telefonsamtal. Om personen inte kan nås på detta sätt ska brev 

sändas till personen med information om vilket stöd som finns att få i kommunen och 

kontaktuppgifter till biståndshandläggare. Kommunens invånare som fyller 80 år och inte har 

insatser, får ett informationsbrev via post där information och hembesök av biståndshandläggare 

erbjuds.  
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Samverkan 

En helhetsprövning av den sökandes behov ska alltid göras. Finns det behov av flera typer 

av bistånd ska samverkan ske med kommunens övriga verksamheter. Samverkan ska vid behov  

ske med andra samhällsorgan efter samtycke från den enskilde, som till exempel Region 

Kronoberg. För personer som har insatser från olika professioner inom kommunen kan berörda 

professioner vid behov kallas till möte för att samordna insatserna och tydliggöra 

ansvarsfördelningen. En person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och 

sjukvård har rätt till en samordnad individuell plan (2 kap 7§ Socialtjänstlagen och 3 f § Hälso- 

och sjukvårdslagen). Planen upprättas, med den enskildes samtycke, när samordning av 

insatser behövs och om ansvarsfördelningen behöver tydliggöras.  

Sökanden från annan kommun  

En person bosatt i en annan kommun kan söka insatser i Uppvidinge kommun för att vistas en 

kortare tid. Vid dessa fall har bosättningskommunen fortsatt ansvar för insatserna enligt SoL 2 

kap. 6-7 §.  

Anhöriganställning  

Biståndshandläggares beslut om insatser ligger till grund för verkställigheten. Om den enskilde 

vill få sina insatser utförda av anhörig skall önskemål om anhöriganställning göras till 

områdeschef. Områdeschefen fattar beslut om anställning av anhörigvårdare. För att en 

anhöriganställning ska bli aktuell skall inte den enskildes behov kunna tillgodoses skäligt av 

ordinarie hemtjänstpersonal. Anställning sker enligt PAN-avtalet. Beslut om anhöriganställning 

kan inte överklagas till förvaltningsrätten. 
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Handläggning och dokumentation  

Ansökan 

En ansökan om insats kan göras skriftligt eller muntligt. Målsättningen är att personer som 

aktualiseras ska få en första kontakt med biståndshandläggare inom två dagar. I den skriftliga 

utredningen ska det framgå hur och när ansökan inkom. Ansökan kan göras av den enskilde 

själv eller genom att den enskilde anlitar ett ombud, som har fullmakt. När en ansökan inkommit 

ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning (11 Kap 1§ SoL).  

Utredning 

Skyldigheten att dokumentera finns reglerat i socialtjänstlagen (11 kap. SoL). Dokumentationen 

ska vara begriplig och utformas med respekt för den enskildes integritet. Handlingar som rör 

enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.  

Utredningen ligger till grund för bedömning och beslut om insats för den enskilde.  Utredningen 

ska vara tillräckligt omfattande för att ge ett underlag för beslut men inte vara mer 

genomgripande än nödvändigt. Vid all handläggning ska stor vikt läggas vid den enskildes rätt 

till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Utredningen ska innehålla de delar av den 

enskildes levnadssituation som är av relevans för utredningen, så som hälsohistoria, social 

situation och boendesituation. Under utredningen sker olika former av samtal med både den 

enskilde och andra berörda parter, till exempel god man och anhöriga. Alla samtal med andra än 

den enskilde ska genomföras med samtycke och ska dokumenteras i utredningen. Utredningen är 

en allmän handling som får begäras ut av den enskilde. Den skriftliga utredningen och 

dokumentationen genomförs i aktuellt verksamhetssystem.  

Målformulering 

Målen med insatserna formuleras i utredningen. De ska utformas i samråd med den enskilde 

och/eller tillsammans med god man, förvaltare eller närstående. Målen ska även ligga till grund 

för uppföljningar och kommande utredningar.  

Beslut 

En bedömning av en persons behov av stöd ska alltid ske utifrån en sammanvägning av 

medicinska, sociala och psykologiska faktorer.  I utredningen ska det framgå vilket beslut som 

har fattats, med stöd av vilken lag som beslutet har fattats och om beslutet är tidsbegränsat. Den 

enskilde ska underrättas om beslutet i enlighet med Förvaltningslagen (FL 21 §). Vid ett bifall 

meddelas den enskilde om beslutet muntligt eller skriftligt. Beslutet ska omprövas om väsentliga 

förändringar i de förhållanden som legat till grund för beslutet påkallar det. Delegation för beslut 

regleras i socialnämndens delegationsordning.  
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Överklagan 

Vid ett avslag måste motivering till beslutet finnas med enligt Förvaltningslagen 20 §. 

Motivering för avslag ska vara saklig och utgå från den enskildes faktiska livsomständigheter.  

Vid ett avslag skickas utredningen alltid till den enskilde tillsammans med en 

besvärshänvisning. I denna ska det tydligt framgå hur den enskilde ska gå tillväga för att 

överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig, innehålla vad beslutet gällde och vilken 

ändring personen vill göra. Överklagan ska inkomma till socialförvaltningen inom tre veckor 

från det den enskilde delgavs beslutet. Om överklagan kommit in i rätt tid ska alla handlingar 

och överklagan överlämnas till förvaltningsdomstolen. Om överklagan inte har inkommit inom 

angiven tid avvisas överklagan.  

Handläggningstider 

Utredning ska vara färdigställd och kommunicerad inom två månader.  

Beställning  

När ett beslut är fattat ska insatsen påbörjas av en utförare. Vid beslut om insats ska den 

skriftliga utredningen skickas via aktuellt verksamhetssystem till utföraren. Gäller ärendet beslut 

om särskilt boende skickas information till kommunens boenderåd. 

Uppföljning och omprövning 

Uppföljning av beslut görs av biståndhandläggare innan ett tidsbegränsat beslut upphör. Vid 

beslut som inte är tidsbegränsade görs uppföljning varje år eller vid behov. Omprövning av 

beslut görs om förutsättningarna som ligger till grund för beslutet har ändrats sig. Det kan 

medföra att beslutet ändras eller helt upphör.  
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Insatser 

Alla insatser bygger på frivillighet och utformas tillsammans med den enskilde, med beaktande 

av den enskildes integritet. Syftet med hjälp i hemmet är att genom olika insatser underlätta för 

den enskilde att kunna bo kvar i sin invanda miljö och ge möjlighet till gemenskap och ett 

meningsfullt liv. Alla bedömningar är individuella och utgår från vilka insatser som på bästa sätt 

tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Hemtjänst i form av personlig omvårdnad 

Måltider 

Insatsen innefattar hjälp med att värma och duka fram mat, samt vid behov ge stöd och hjälp 

eller tillsyn under själva måltiden. Kan innefatta hjälp med att tillreda frukost och enklare 

kvällsmat. 

Personlig omvårdnad 

På-och avklädning, personlig hygien, förflyttningar, hjälp med toalettbesök och 

inkontinensskydd är insatser den enskilde kan få hjälp med. Vilka moment som insatsen 

innefattar preciseras i beslutet. 

Tillsyn 

Tillsyn kan beviljas den enskilde i form av telefonkontakt eller genom besök. Insatsen kan 

beviljas när den enskilde till exempel har stor fallrisk, är sjuk eller är mycket orolig. Syftet med 

tillsynen ska framgå i utredningen.  

Hemtjänst i form av serviceinsatser 

 

Tvätt  

Avser personlig tvätt och utförs normalt i samband med andra beviljade insatser, såsom 

städning. Utförs normalt var tredje vecka eller vid behov. Innefattar strykning av skjortor, 

blusar, kjolar och långbyxor. Insatsen innefattar inte kemtvätt eller handtvätt. 

Städning 

Avser städning av två rum, kök, hall och badrum för ensamstående och tre rum och kök, hall och 

badrum för sammanboende. Städning utförs var tredje vecka. I städinsatsen ingår hjälp med 

dammsugning, våttorkning av golv, tömma sopor, damning och rengöring av badrum. Vid behov 

kan den enskilde vid något tillfälle byta ut moment vid ordinarie städning till exempelvis 

rengöring av kylskåp. ”Uppsnyggning” mellan städtillfällena kan beviljas, om behov finns. 

Uppsnyggning kan vara en extra dammsugning, städning av toalett eller att torka av bänkar i 

köket.  

Fönsterputsning kan beviljas två gånger per år, om den enskilde ansöker specifikt om 

fönsterputsning. Omvårdnadspersonal utför inte insatsen, utan områdeschef verkställer beslut 

med lämplig utförare. En avgift utöver maxtaxa tas ut vid varje tillfälle.  
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Inköp 

Avser inköp av förbrukningsvaror/dagligvaror. I första hand hänvisas den enskilde till 

hemkörning av varor från livsmedelsaffär i de kommundelar som den möjligheten ges. Vid 

hemkörning av varor kan den enskilde få hjälp med att skriva inköpslista, beställa och ta emot 

varor. Inköp beviljas normalt ett tillfälle per vecka. 

För övriga inköp såsom kläder eller andra varor ska anhörig/närstående tillfrågas i första hand. 

Matdistribution 

För enskild som inte kan sköta sin kosthållning själv utan behöver hjälp med tillagning av mat 

hänvisas till matdistribution. Insatsen innebär att den enskilde får färdiglagad mat levererad till 

bostaden. Färdiglagad mat kan distribueras för frukost, lunch och kvällsmat. 

 

Promenad och social samvaro 

Den enskilde har möjlighet att få utevistelse i form av promenad. För att beviljas promenader 

ska den enskilde sakna förmåga att själv kunna gå ut. Promenaden sker i den enskildes 

närområde.  

Den enskilde som saknar socialt nätverk kan beviljas social samvaro som utförs av personal i 

hemtjänsten. Den enskilde får då möjlighet att samtala eller utföra andra sociala aktiviteter i 

hemmet tillsammans med personal.  

Promenad och/eller social samvaro beviljas normalt upp till två tillfällen per vecka. 

 

Ledsagning 

Ledsagning kan beviljas för att den enskilde ska få följeslagare från hemmet till exempelvis 

läkare, fritids- och/eller kulturaktivitet. Vid behov av ledsagning till exempelvis läkarbesök 

tillfrågas i första hand anhöriga. Insatsen kan innebära ledsagning till och från aktiviteten samt 

ledsagning under själva aktiviteten. 

 

Trygghetslarm  

Trygghetslarmet innebär att den enskilde kan nå personal dygnet runt vid behov av hjälp och 

syftet är skapa trygghet för enskilda som bor i ordinärt boende.  
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Övriga insatser 

 

Kontaktperson 

Syftet med insatsen är att den enskilde ska få en medmänsklig kontakt och för att bryta social 

isolering. För att beviljas kontaktperson skall det finnas ett stort behov av att bryta social 

isolering, oförmåga att på egen hand tillgodogöra sig samhällets utbud samt sakna eller ha ett 

mycket begränsat nätverk. För personer på särskilt boende bör behovet tillgodoses inom ramen 

för boendet. 

 

Dagverksamhet för personer med nedsatt minnesfunktion 

För att delta i dagverksamhet på Gyllenbo krävs biståndsbeslut enligt 4 kap.1§ socialtjänstlagen. 

Krav på fastställd demensdiagnos finns inte, men symptom på demenssjukdom och ett behov av 

verksamheten ska finnas. Syftet med dagverksamheten är att ge personer med nedsatt 

minnesfunktion en meningsfull dag med gemenskap och stimulans. Syftet är även att ge 

anhöriga/närstående möjlighet till regelbunden avlastning. 

 

Övrig dagverksamhet 

I kommunens särskilda boenden finns dagverksamhet i form av social gemenskap och aktivitet. 

För att delta i dagverksamhet krävs inget biståndsbeslut. Verksamheter är öppen för 

allmänheten.  

 

Anhörigstöd 

Anhörigstöd kan ges kostnadsfritt i 10 timmar per månad i form av avlastning i hemmet utan 

biståndsbeslut. Ansökan om mer än 10 timmar per månad kräver biståndsbeslut.  Andra former 

av anhörigstöd är anhöriggrupper och individuellt anpassat stöd. 

 

Tillfällig plats 

Tillfällig plats är till för personer som har ett tillfälligt behov av återhämtning och rehabilitering 

innan de kan komma hem, oftast efter en sjukhusvistelse. Omvårdnadsbehoven skall vara 

omfattande under stora delar av dygnet och inte kunna tillgodoses med god trygghet och 

säkerhet med hjälp av hemtjänst i den egna bostaden. 

Tillfällig plats kan även användas som växelvård vid behov av avlastning för anhöriga. Vid 

växelvård vistas personen periodvis på särskilt boende och periodvis i ordinärt boende. 

 

Särskilt boende 

För att beviljas särskilt boende ska den enskilde ha ett omfattande behov av stöd och hjälp som 

inte bedöms kunna tillgodoses i hemmet. Platser i särskilt boende fördelas enligt rutin ”Rutin för 

fördelning av boendeplatser inom äldreomsorgen”. 
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Trygghetslarm ingår för alla på särskilt boende. Om den enskilde önskar ska social samvaro eller 

promenad erbjudas två tillfällen per vecka. Hjälp med personlig omvårdnad, städning och tvätt 

utförs utifrån den enskildes behov och ska preciseras i genomförandeplanen. Varje natt får den 

enskilde tillsyn vid tre tillfällen om inget annat har bestämts och dokumenterats. Den enskilde 

har möjlighet att äta samtliga måltider på särskilt boende. Vid behov av ledsagning till 

exempelvis läkarbesök tillfrågas i första hand anhöriga. 

 

Samtliga insatser som den enskilde har behov av på särskilt boende och den enskildes önskemål 

kring utförandet av insatserna ska framgå i genomförandeplanen. 

 

Parboende

Parboende beslutas enligt SoL 4 kap. 1C § av biståndshandläggare och hanteras enligt riktlinjen 

”Rätten att få åldras tillsammans – parboendegarantin”. 
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Återrapportering kvalitetsuppföljning av särskilt boende 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsuppföljning är en del av Socialnämndens egenkontroll enligt 

nämndens ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 

Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun”. År 2016 genomfördes en 

kvalitetsuppföljning för det särskilda boendet Lingården. 

 

Uppföljning redovisades på Socialnämndens sammanträde 2016-12-08. 

Socialnämnden, § 177/2016, godkände informationen och gav 

socialförvaltningen uppdraget att återrapportera handlingsplanen för det 

särskilda boendet i april 2017 och uppföljning av handlingsplanen i december 

2017. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning ”Handlingsplan utifrån Kvalitetsuppföljning av särskilt boende i 

egen regi” Lingården, 2017-11-17 

Tjänsteskrivelse av Tf. vård och omsorgschef, 2018-01-24 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Vård och Omsorg ledningsgrupp 

 

 

Carina Asp  

Tf. Vård-och Omsorgschef   Annie-Lie Jarhult 

Hälso- och sjukvårdschef   Förvaltningschef 
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Uppföljning 2017-11-17 

Handlingsplan utifrån Kvalitetsuppföljning av särskilt boende i egen regi, Lingården 2016 

  

  Åtgärd Ansvarig Klart Uppföljning av områdeschef 

 Inflyttningsmapp En gemensam mall för kommunens boende håller 

på att tas fram 

Områdeschef Anneli 

Nyström 

170331 Klart 

 Trygghetslarm Uppdatera rutinen. Ledningsgrupp  Klart 

6.6 Regelbundna kontroller av att 

larmet inkl. larmknappen fungerar, 

utförs inte 

Uppdatera kommunens gemensamma rutin för 

larm. När rutinen är klar får personalen 

information om rutinen. 

Utvecklingsledare  

Områdeschef 

informerar 

 Klart  

Kontroll och signering 

genomförs 

 Rutin för team-möte Rutinen följs på Lingården då alla yrkeskategorier 

är med. Rutin för när alla inte är närvarande 

behöver göras mer känd.  

 

Områdeschef & 

gruppledare för 

hemsjukvården 

170531 Klart  

Teammöte fungerar bättre. 

Rutin för teammöte och 

riskbedömning enligt Senior 

Alert reviderad dec 2017  

 Social dokumentation i Procapita 

inom vård och omsorg 

Gå igenom rutinen på APT och så finns 

Procapitaombuden behjälpliga vid behov.  

Områdeschef  171031 Genomgång har skett på APT. 

Behövs mer grundläggande 

utbildning i social 

dokumentation. 

Dokumentationen har ökat. 

 Kontaktmannaskap inom vård och 

omsorg 

Kännedom om vems ansvar det är att informera 

boende om när kontaktman byts. Gå igenom 

rutinen på APT. 

Områdeschef 170430 Klart  

Genomgång av rutin, broschyr 

och vad uppdraget innebär. 

 Klagomål och synpunkter Kommer att ingå i årscykeln, informerar varje år i 

maj vid samma tillfälle som vi går igenom Lex 

Sarah 

Områdeschef 170531 Klart  

 Avvikelsehantering Information om rutinen har gjorts vid flertal Områdeschef 170331 Klart 
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tillfällen på alla arbetsgruppernas APT 

Skriva ut rutinen till alla arbetsgrupper, så att de 

sedan sätts in i Procapitapärmen 

Ingår också i årshjulet samt  att 

personal signerar att de tagit 

del av informationen. 

Lex Sarah Ingår i årscykeln och tas upp på APT varje år i 

maj 

Områdeschef 170531 Klart 

Ingår i årshjul samt att 

personal signerar att de tagit 

del av informationen. 

6.7 Personalen önskar mer 

återkoppling av resultat på 

klagomål/synpunkter. 

Återkoppling på klagomål/synpunkter tar 

områdeschef på APT i den arbetsgrupp det 

berörs. Områdeschef kommer att bli tydligare 

med vad återkopplingen gäller, om det är 

Klagomål/synpunkt eller Avvikelse m.m. så att 

begreppen blir tydligare. 

Områdeschef 170531 Pågående 

Information har givits på APT 

Hantering av privata medel Gå igenom på APT. Behöver finnas med på 

introduktionen för nya timvikarier. Det brister 

troligtvis för att all personal inte vet vad de ska 

göra med kontanter när inte kontaktman är 

närvarande. 

Områdeschef 170630 Klart 

Informerat om chefens låsbara 

fack 

6.1

1 

Kommunens datorer används 

ibland till privata ärenden 

IT- säkerhetsinstruktion: 

Användare 

Områdeschef tar upp ”IT-säkerhetsinstruktion: 

Användare” på APT och delar ut blanketten så att 

all personal som inte har skrivit på gör det.  

Områdeschef 170530 Klart 

6.1

4 

Rutinen för basal hygienrutiner och 

klädregler 

”Stickkontroller” ska göras och upptäcks brister 

tar chef det direkt med berörd personal. 

Områdeschef 170530 Pågår 

Sjuksköterska har genomgång 

med personalen under nov 

2017. 

Områdeschef påtalar ev. 

brister i samband med att det 
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uppmärksammas. 

6.1

4 

Rutiner för tvätthantering ”Stickkontroller” ska göras och upptäcks brister 

tar chef det direkt med berörd personal. 

 

Områdeschef 170530 Pågår 

Områdeschef har haft 

genomgång av rutin. 

 Rutin för nyckelhantering saknas 

övergripande i förvaltningen 

Upprätta en rutin Ledningsgrupp   

6.9 Kunskapen om vad 

kvalitetsregistren innebär och 

syftet med dem kan öka 

Områdeschef har informerat på alla APT 2016 om 

BPSD. När det är aktuellt för en ny boende att 

registreras i systemet så har områdeschef tagit 

upp det på den berörda gruppens APT. 

Områdeschef har informerat på alla APT om 

Senior Alert och vi har det på alla Team-möten. 

Områdeschef kommer att ta upp begreppet 

Kvalitetsregister och syfte med kvalitetsregister 

på alla APT 

Områdeschef 171130 Diskuteras även i samband 

med medarbetarsamtal 

6.3 Vad omvårdnadspärmen 

innehåller är inte helt känt för 

samtlig personal. Bl.a. vart de ska 

placera ev. BPSD-skattningen 

 

Kontaktmannens uppdrag är bl.a. att hålla 

omvårdnadspärmen uppdaterad. För att det ska 

göras kontinuerligt kommer ett årshjul för 

personlen att upprättas. 

Områdeschef 170530 Klart 

6.3 Vad omvårdnadspärmen 

innehåller är inte helt känt för 

samtlig personal. Bl.a. vart de ska 

placera ev. BPSD-skattningen 

Se över registret i Omvårdnadspärmen 

tillsammans med Hemsjukvården som är 

delansvarig för pärmen 

Områdeschef 

(tillsammans med 

gruppledare för 

HSV) 

171230 Ej påbörjat 

6.3 Genomförandeplaner ska 

uppdateras minst var 6:e månad 

Informera på samtliga APT & vikten av att den 

enskilde ska vara delaktig 

Områdeschef 170430 Klart 

6.3 Verksamheten har inte aktivt 

arbetat med Levnadsberättelser 

Arbetet kommer att påbörjas genom att informera 

på samtliga APT om Levnadsberättelser 

Områdeschef 170430 Pågår 
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 Fortsätter att arbeta för att alla 

boende ska komma under 11 

timmars nattfasta 

Görs kontinuerligt bl.a. genom att vi tar upp det 

genom Senior Alert. Genom att påminna om det 

även när nattfastemätningen ska göras och har 

gjorts, två gånger/år. 

Diskussioner med natten. 

Områdeschef 

tillsammans med all 

personal 

171130 Arbetet pågår kontinuerligt. 

Diskussion sker med 

nattpersonal. De har med sig 

tillskott som de erbjuder under 

natten. De ska dokumentera 

om någon person tackar nej. 

 Samverkan och kommunikation 

mellan olika professioner behöver 

förbättras för att öka kvalitet för 

den enskilde 

Samverkansmöten där områdeschef 

sammankallar några representanter av 

sjuksköterskor, rehab och omvårdnadspersonal.  

  

Områdeschef 170530 Har haft 4 möten under 2017 & 

har blivit en del i arbetet. 

Träff bokad även under 2018. 

Alla berörda har upplevt att 

det har blivit bättre. 

Hemsjukvården har avsatt 

drop-in tid för samtal med 

personalen 

 Säkerhetsställa att vården bedrivs 

på lika villkor.  

Personal upplever att det görs olika 

bedömningar när VAK sätts in eller 

inte 

Sjuksköterska ska i samråd med områdeschef 

besluta när det ska sättas in extra personal, om 

områdeschef är i tjänst. Vid andra tidpunkter 

beslutar sjuksköterska.  

Informera om hur beslut tas, kommer att göras på 

APT  

Områdeschef 171215 Klart 

6.1

1 

Säkerhetsställa att privata mobiler 

inte stör i verksamheten.  

Det är inköpt låsbara skåp till alla enheters kontor 

i november 2016, för att personal ska låsa in 

mobiler m.m. Information om att privata mobiler 

inte får användas görs kontinuerligt.  

På APT arbetar vi med även med  

Vinnande Lag & Svensk Standard. 

Områdeschef 171130 Vinnande lag & Svensk 

standard har vi arbetat lite 

med under 2017 

 Säkerhetsställa att delegerade 

rehab.insatser utförs 

När de inte har utförts så har det skrivit 

avvikelser för detta och åtgärder har gjorts 

Områdeschef 

tillsammans med 

171130 Klart 

Fungerar bra, inga avvikelser 
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 analysgrupp för 

avvikelser 

 Socialnämndens mål för god 

ekonomisk hushållning och intern 

kontroll kan göras mer känd i 

verksamheten 

Socialnämndens mål kommer att sättas upp 

synligt för all personal 

Den tas alltid upp på lönesamtalet, 

Kommunövergripande lönekriterier 

Områdeschef 170331 Tagits upp på samtliga 

lönsesamtal 

6.1

8 

Rökpolicyn följs inte Finns med som en del i Kommunövergripande 

lönekriterier. Tas upp på medarbetarsamtal och 

lönesamtal. Enskilt samtal har förts och kan leda 

till varning 

Områdeschef  Pågående arbete  

 Samrådsmöten med 

kontaktpolitiker efterfrågas 

Det är nu igång, Lingården har haft ett möte 

under 2017 och har planerat in nästa 

Socialnämnden  Klart 

6.3 Tid för rapportering mellan 

arbetspassen finns endast på 

morgonen 

Se över detta när nytt schema görs och startas 

upp 170201 

 

Områdeschef 

(tillsammans med 

schemaansvariga) 

170114 Klart  

Finns rapporteringstid i 

schemat 

6.5 Det finns önskemål från de boende 

om att lära sig datakunskap 

Vid välkomstsamtalet be om att få ta del av 

intresseblanketten som de nyinflyttade får i 

inflyttningsmappen 

Områdeschef  Inget intresse för närvarande 

6.7 Omvårdnadspersonalen önskar en 

mer närvarande chef, vilket de 

hoppas på i och med den nya 

chefsorganisationen som startar 

den 1 oktober 

De tre områdescheferna på Södra delen träffas en 

gång/vecka för att arbeta för upp en gemensam 

struktur och samarbete. När grunden för det är 

klart kommer mer tid att skapas för att kunna 

vara en mer närvarande chef. 

 

Områdeschef  Sedan 170615 är hemtjänst-

chef vakant, tillsätts 171201 

Personal upplever inte att de 

har en närvarande chef. Det 

var bättre ett tag när samtliga 

chefer var på plats men sedan 

vakansen har det åter 

framförts synpunkter kring 

detta. 
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Anneli Nyström, områdeschef Lingården 
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2017, ger övergripande information 

om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året inom 

Socialförvaltningen. 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den l mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det ska framgå: 

l. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den. 

 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör en 

kvalitetsberättelse upprättas som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet.  

Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i Patientsäkerhetslagen och 

i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns det 

inget hinder för att upprätta en gemensam kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse. 

 

I årets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen redovisas sammanställning 

av avvikelser som har rapporterats under året inklusive Lex Sarah och 

klagomål och synpunkter.  Sammanställning av resultat från Svenska 

palliativregistret, Senior Alert och BPSD presenteras.  Resultat för mätning av 

bland annat nattfasta och hygienmätning finns också redovisat. 

Statistik för del av öppenvården redovisas samt sammanställning av budget- 

och skuldrådgivning. 

 

Resultat redovisas för egenkontroller som är genomförda som ex 

loggkontroller och granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler.  
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Berättelsen ger också en bild av den samverkan som sker internt och externt 

på olika sätt genom ex teammöten och SIP (samordnad individuell plan). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och utvecklingsledare, 

2018-01-29 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017, 2018-02-08 

Beslutet skickas till 

Förvaltningens ledningsgrupp 
 

 

 

 

 

 

Lena Bodin    Marie Bennesved 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Utvecklingsledare
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Inledning      
 

Den 1 mars varje år ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap 10 § 

patientsäkerhetslagen (PSL). Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem, (SOSFS 

2011:9) bör verksamheten upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I Uppvidinge 

kommun skrivs dessa berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar med 

patientsäkerhet och kvalitetsarbete inom Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även 

Smedsgårds kvalitetsresultat in. Utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

ansvarar för att det upprättas en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 

 

Övergripande mål och strategier 

1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det 

innebär att vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen, och vara lätt tillgänglig. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. (HSL 2017:30) 

Patientlagen, (2014:821), syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och 

tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet.  

 

I Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) 1 kap 1 § står att verksamheten ska byggas på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. I 3 kap 3 § står att insatser inom 

socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifterna ska det finnas personal 

med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. 

 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387) 6 § står att 

verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 

verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten skall 

det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad 

skall kunna ges. 

 
Dokument som beskriver mål som förvaltningen arbetar utifrån 

- Mål för god ekonomisk hushållning 

- Verksamhetsplan  

- Kvalitetsplan 

- Psykisk hälsa - handlingsplan 

 
Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 
En gemensam värdegrund för kommunen är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige 

2013. Värdegrunden innehåller tre ledord som ska genomsyra kommunens verksamheter och 

dessa är Tolerans, Kreativitet och Mod. 
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Värdegrund inom äldreomsorgen 
2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen (5 kap 4 §) som innebär att socialtjänstens 

omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Värdegrundsombud har tidigare utbildats inom äldreomsorgen och 

diskussioner förs löpande i verksamheterna.   

 
Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 
Socialnämnden har beslutat om tre lokala värdighetsgarantier som gäller inom äldreomsorgen 

i kommunen. En värdighetsgaranti är något utöver det som den enskilde har rätt till enligt 

socialtjänstlagen.  

 

De lokala värdighetsgarantierna är: 

- Alla personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har 

en utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller 

matdistribution. 

- Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, 

blir den enskilde kontaktad 

- Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad 

namnskylt. 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 
Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 omfattar de verksamheter som bedrivs utifrån 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade i Uppvidinge kommun (inom socialnämndens ansvarsområde). 

 
Syfte 
Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. 

 
Systematiskt förbättringsarbete 
Det systematiska förbättringsarbetet består av 

- Riskanalyser 

- Egenkontroll 

- Utredning av avvikelser 

- Förbättrande åtgärder 

- Förbättring av processer och rutiner 

  

Att arbeta systematiskt med riskanalyser, egenkontroller, verksamhetens resultat, utredning av 

klagomål och synpunkter mm ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Socialnämnden får återkommande information från respektive avdelning om det systematiska 

kvalitetsarbetet inom förvaltningen genom tertialrapporter och verksamhetsberättelser samt 

kvalitets och patientsäkerhetsberättelse. 

 
Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
 
För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en angiven fördelning av 

ansvar och befogenheter. I socialnämndens delegationsordning finns överordnade beslut som 
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rör delegation. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, där 

politikerna fokuserar på frågeställningarna vad och när, tjänstemännen på hur och vem. 
Ansvaret för arbetsuppgifter utifrån ledningssystemet följer den befintliga fördelningen av 

ansvar och befogenheter inom organisationen. Ansvaret för att arbeta enligt 

kvalitetsledningssystemet och vara delaktiga i kvalitetsarbetet omfattar alla anställda, där 

chefen bär det yttersta ansvaret för att föreskriften följs. Socialchef har verksamhetsansvar 

enligt HSL. Patientsäkerhetsarbetet leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Utförare enligt LOV (lagen om valfrihet) har ansvar för att ett kvalitetsledningssystem finns 

för sin verksamhet, enligt förfrågningsunderlaget. De ansvarar för kvalitetsuppföljning, 

kvalitetsutveckling, att involvera medarbetare i kvalitetsarbetet samt att ge information om 

resultatet till sina medarbetare inom sitt verksamhetsområde. Utförare enligt LOV är 

ansvariga för att informera socialnämnden i Uppvidinge kommun om det systematiska 

kvalitetsarbetet i sin verksamhet.  

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
 

På grundval av resultaten från riskanalys, egenkontroll och utredning av synpunkter och 

klagomål samt avvikelser ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens 

kvalitet. Detta kan innebära att processerna och rutinerna omarbetas. Regelbunden 

uppföljning ska genomföras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra 

kvaliteten. Viktigt är att det sker någon form av dokumentation som sedan kan vara underlag 

till den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. 

 
Riskanalyser 
 

Riskanalyser innebär att arbeta förebyggande. Analyser ska göras för att identifiera händelser 

som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål 

som ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Riskanalys innebär att sannolikheten för 

att en händelse ska inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa 

konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Riskanalyser ska genomföras 

fortlöpande.  

 

Egenkontroller 
 

Egenkontroll innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamhetens 

resultat. Det innebär också att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och 

rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontroller ska ske i den frekvens och omfattning 

som krävs för att den som bedriver verksamheten ska kunna säkra kvaliteten. 

 
Utredning av avvikelser 

 
Socialförvaltningens avvikelsehantering omfattar tre delprocesser; klagomål/synpunkter, 

avvikelser samt lex Sarah, Lex Maria 

 
Rapporteringsskyldighet 
All personal inom socialförvaltningen som upptäcker en händelse eller omständighet där den 

enskilde skadats eller varit utsatt för risk för skada, är skyldiga att rapportera det inträffade. 
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Likaså om missförhållande eller en risk för missförhållande upptäcks eller har skett, är 

personal skyldig att rapportera detta.  

 

Avvikelserapport lämnas till ansvarig chef/gruppledare/enhetschef via Procapita eller 

blankett. Vid allvarliga händelser som rör patientsäkerhet, sker rapportering även till MAS. 

Missförhållande eller risk för missförhållande rapporteras till utvecklingsledare. 

 
Klagomål och synpunkter 
Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter enligt den rutin som finns. 

Klagomål och synpunkter kan komma från: 

- Vård- och omsorgstagare och deras närstående 

- Personal 

- Verksamheter som bedrivs enligt SoL, LSS och HSL 

- Myndigheter, föreningar och andra organisationer och intressenter 

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkt 

avses övrigt som framför allt berör verksamhetens kvalitet som t.ex. förslag på förbättringar. 

Att ta emot och arbeta med klagomål/synpunkter ger möjligheter att förbättra kvaliteten i 

verksamheterna och kan vara ett sätt att förhindra mer allvarliga händelser.  

 
Avvikelser 
Att en avvikelse inträffar är alltid något negativt men som en del i det systematiska 

förbättringsarbetet är en rapport något positivt. Genom upptäckten av en avvikelse säkerställs 

dels att den kan åtgärdas dels att verksamheten får en möjlighet att se över sin styrning och 

därigenom kan förhindra att liknande avvikelser återupprepas. Det leder till en lärande 

organisation. I HSLF-FS 2017:40 som trädde i kraft 170901, beskrivs vårdgivares skyldighet 

att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. 

 
Händelsebeskrivning 

Avvikelserapporten ska innehålla bakgrundsuppgifter t.ex. namn på person, tid och plats. 

Därutöver ska rapporten beskriva händelseförloppet så att en händelseanalys kan ge svar på:  

- vad har hänt 

- vilka omedelbara åtgärder som har vidtagits 

- konsekvens 

- trolig orsak till händelsen 

- möjlig åtgärd för att förhindra upprepning.  

 
Händelseanalys 

Ansvarig områdeschef/gruppledare/enhetschef som tar emot avvikelsen ska genomföra en 

händelseanalys som dokumenteras.  Analysen och dokumentationens omfattning avgörs av 

avvikelsens art. Analysen kan ske i tvärprofessionell grupp.  

 

I händelseanalysen ska åtgärder tas fram som ska förhindra upprepning. Dessa åtgärder ska 

vidtas så snart som möjligt. Ansvarig chef/gruppledare/enhetschef beslutar och dokumenterar 

när åtgärder ska vara genomförda och vem som ansvarar för att åtgärderna blir utförda.  

Ett samarbete mellan olika yrkeskategorier krävs ofta för att nå önskat resultat. 
 
Uppföljning och avslutning 

Det är ansvarig chef/gruppledare/enhetschef som ansvarar för att uppföljning görs. 

Uppföljningen dokumenteras i avvikelsen.  
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Statistik 
Varje verksamhet kan själva ta ut statistik över avvikelser i Procapita. De bör redovisas på 

personalmöten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör sammanställningar som redovisas till 

Socialnämnden via tertialrapporter Den årliga sammanställningen ingår i kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Lex Sarah 
Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande utreds av utvecklingsledare.  

Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt 

missförhållande görs anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Lex Maria 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer om en händelse inom hälso- och sjukvården är 

sådan att det föreligger anmälningsskyldighet till IVO. Ingen person blir anmäld dit utan 

enbart händelsen. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga 

händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om 

åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att 

begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.   

Om vårdskadan eller risken för vårdskadan är allvarlig ska medicinskt ansvarig sjuksköterska 

snarast anmäla den till IVO, Lex Maria (HSLF-FS 2017:41).  

 

IVO säkerställer 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för socialförvaltningen. De har 

bland annat som uppgift att säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller missförhållande, har utretts i nödvändig 

omfattning samt att vårdgivaren/socialnämnden har vidtagit de åtgärder som krävs för att 

uppnå hög kvalitet och patientsäkerhet.  

 

Patientnämnden 
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla 

landsting/regioner. Patienten kan kostnadsfritt vända sig till dit med frågor, synpunkter eller 

klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.  

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om 

vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och 

förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. 

 

Under 2017 har inga ärenden inkommit till förvaltningen från patientnämnden. 

 

Anmälan till Läkemedelsverket och leverantörer av medicinteknisk utrustning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer om händelsen är sådan att det föreligger 

anmälningsskyldighet till Läkemedelsverket, (SOSFS 2008:1). Medicinteknisk utrustning 

med kvalitetsbrister som beror på tillverkningen ska anmälas. Tillverkaren ska informeras. 

Produkten sparas alltid tills utredningen är helt avklarad. Vid handhavandefel ska anmälan 

inte göras till Läkemedelsverket, däremot kan annan anmälan vara aktuell. Ingen anmälan är 

gjord under 2017. 

 
Samverkan 
Patienter, enskilda och deras närstående, ska när det är möjligt  

- medverka vid upprättande av vårdplaner och genomförandeplaner 

- informeras vid utredning av vårdskador och missförhållande 
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- få information om var man kan vända sig med synpunkter och klagomål 

- få information om patientnämnden 

 

Enskilda och grupper, brukarorganisationer, personal och fackliga organisationer ska ges 

möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten 

 
Resultat av årets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 
 

Riskanalys 
Riskanalyser sker löpande i samband med händelseanalyser vid utredning av avvikelser. Det 

görs också i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Exempel på andra riskanalyser som har skett under 2017: 

- Riskbedömning inför stängning av gruppbostad.  

- Riskbedömning neddragning inom öppenvården. 

- Riskbedömning inför nedläggning av bemanningsenhet. 

 
Uppföljning genom egenkontroll 
Det kan bland annat ske genom: 

- Jämförelse av verksamhetens resultat i Öppna jämförelser och brukarundersökning 

- Jämförelse av verksamhetens resultat i nationella och regionala kvalitetsregister t.ex. 

Senior Alert, Palliativregistret, BPSD 

- Jämförelsen innebär också att se nuvarande resultat i förhållande till tidigare resultat 

 

Andra egenkontroller som har skett under 2017: 

- Informationssäkerhet 

- Loggkontroller 

- Granskning av hälso-och sjukvårsjournaler 

- Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  

- Kontroller av medicintekniska produkter 

- Kontroll av avvikelsehantering  

- Kvalitetsuppföljning av särskilt boende enligt LOV och i egen regi 

- Socialförvaltningens plan för intern kontroll 

 

Öppna jämförelser  
Socialstyrelsen redovisar i öppna jämförelser (ÖJ) hur kommunen ligger till jämfört med alla 

andra kommuner i Sverige. Det finns öppna jämförelser för samtliga avdelningar inom 

socialförvaltningen. 

 

Öppna jämförelser för Äldreomsorg och hemsjukvård 2017 har sammanställts och redovisats 

för förvaltningens ledningsgrupp samt för Socialnämnden.  

Nedan redovisas en del av resultaten. Hela rapporten finns att läsa på www.socialstyrelsen.se.  

 

Resultatet nedan hör till de 25 % bästa kommunerna i landet 

- Riskförebyggande åtgärder på särskilt boende, rankning 16 av 276 kommuner 

- Upplever bra bemötande, känner förtroende och trygghet med hemtjänsten, rankning 

28 av 287 kommuner 

- Olämpliga läkemedel för personer över 75 år i hemtjänsten, rankning 5 av 287 

kommuner 
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- Smärtskattning sista levnadsveckan, rankning 37 av 235 kommuner 

 

Resultatet nedan hör till de 50 % av kommunerna som ligger inom medelvärdet. 

- Riskförebyggande åtgärder i hemtjänsten, rankning 54 av 130 kommuner. 

- Uppfattning om särskilt boende i sin helhet, rankning 171 av 262 kommuner. 

- Uppfattning om hemtjänst i sin helhet, rankning 199 av 289 kommuner. 

- Hur nöjd den enskilde är med mat o måltidsmiljö på särskilt boende, rankning 132 av 

256 kommuner. 

 

Resultatet nedan hör till de 25 % sämsta kommunerna i landet 

- Uppfattning om inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende, rankning 247 av 

267 kommuner. 

 

Öppna jämförelserna i sin helhet finns att ta del av på Socialstyrelsens hemsida. 

 
Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017”  
Socialstyrelsen har undersökt vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2017, både på särskilt 

boende och i hemtjänsten. Nedan redovisas en del av resultaten. Hela rapporten finns att läsa 

på www.socialstyrelsen.se. 

 

Särskilt boende, resultat för Uppvidinge.  

Siffrorna inom parantes anger värdet för 2016 i Uppvidinge. 

 

- 97 % (89 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 94 %.  

- 92 % (90 %) att de känner sig trygga på äldreboendet, riket 88 %.  

 

- 85 % (81 %) tycker att de sammantaget är nöjda med äldreboendet, riket 82 %.  

- 89 % (86 %) tycker att det är lätt att få kontakt med personalen, riket 84 %. 

 

- 69 % (68 %) tycker att måltiderna på boendet är en trivsam stund, riket 69 %. 

- 71 % (65 %) tycker att personalen har tillräcklig tid för att kunna utföra sitt arbete, 

riket 73 %. 

- 68 % (60 %) tycker att de har möjlighet att komma utomhus, riket 58 %.  

 

- 31 % (42 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på 

äldreboendet, riket 47 %. 

- 42 % (45 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 49 %. 

 

- 74 % (76 %) tycker att det är trivsamt utomhus runt boendet, riket 66 %. 

- 68 % (65 %) är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet, riket 64 %. 

 

Hemtjänst, resultat för Uppvidinge.  

Siffrorna inom parantes anger värdet för 2016 i Uppvidinge. 

 

- 99 % (95 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 97 %. 

- 87 % (90 %) att de känner sig trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten, riket 86 

%.  

- 92 % (89 %) tycker att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten, riket 89 %. 
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- 86 % (85 %) tycker att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten, riket 79 %. 

 

- 92 % (93 %) tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, riket 87 %. 

- 90 % (83 %) tycker att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras, 

riket 87 %. 

 

- 66 % (53 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på 

hemtjänsten, riket 64 %. 

- 77 % (69 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 68 %. 

 

- 91 % (84 %) anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter, riket 82 %. 

- 97 % (95 %) känner förtroende för den personal som kommer, riket 91 %. 

 

Informationssäkerhet 
Uppföljningar och åtgärder för att förbättre informationssäkerheten.  
I samband med ett elfel/elbortfall till en nod/teknikbod i Lenhovda som gjorde att internet 

slogs ut under flera timmar, beslutades det att Uppcom skulle installera ett reservverk. Detta 

har man fått statligt bidrag till efter en MSB:s analys av vår tekniska ledningsförmåga. 

Konsekvensen av avbrottet blev att man inte hade full tillgång till verksamhetssystemet och 

journalerna. Verksamheten gick över till reservrutin med mobil uppkoppling och med hjälp av 

RSA-dosor hade man tillgång till hälso-och sjukvårdsjournalerna i Cambio Cosmic på tre 

datorer. Fasta telefoner fungerade inte. Mobiltelefoner fungerade. Åtgärd med att ha tillgång 

till telefoni via mobiltelefon i socialkontorets reception är lämnad till telefonansvarig på 

Uppcom.  

 

För att säkerställa att inte någon obehörig får tillgång till känsliga personuppgifter, arbetar 

Socialförvaltningen med att all personal som hanterar känsliga personuppgifter ska logga in i 

verksamhetssystemen med hjälp av säkra kort. Målet inte uppnått fullt ut. 

 

Loggkontroller 
Loggkontroller i dokumentationssystem, utförs av loggadministratör varje månad enligt 

gällande rutin. Loggen kontrolleras av närmaste chef och signeras om inga anmärkningar har 

hittats. Om avvikelser upptäcks vidtas åtgärder enligt särskild rutin, vilken görs känd för all 

personal i samband med att personen får sin behörighet. Loggkontrollerna arkiveras hos 

loggadministratören enligt dokumenthanteringsplanen. 

 
Under 2017 har en utökad kontroll gjorts. För övrigt har inga anmärkningar rapporterats. 
 

Granskning av hälso-och sjukvårsjournaler 
10st hälso-och sjukvårdsjournaler granskades utifrån en mall som tagits fram för ändamålet. De 

delar som granskades var: 

- Kontakt med närstående: närståendes kontaktuppgifter, samtycke, PAS, information till 

närstående om förändringar i hälsotillståndet 

- Säkerhet: Dokumenterad överkänslighet, osignerade journalanteckningar  

- Språk: fackspråk, förkortningar, svenska språket,  

- Planer: ordinationer, förskrivningar, vårdplaner 

 

Journalerna som granskades tillhörde patienter från alla delar av kommunen.  

Förbättringsförslag utifrån resultatet blev: 
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 Samtliga riskbedömningar i Senior Alert ska finnas dokumenterade i journal inklusive 

åtgärder och planerat uppföljningsdatum. 

 Då åtgärderna blir enligt tidigare ordination, ska datum för ordination anges.  

 Behov av utvecklig av vårdplaner finns 

 Vårdplanerna ska uppdateras varje år. 

 Fall ska dokumenteras både i journaltext och som avvikelse. 

 Ordination på INKO-förskrivning ska finnas. Skulle kunna skrivas som en vårdplan i 

framtiden.  

 Ordination av träning ska vara tydlig med uppföljning. (signeringslista) En 

rekommendation är ingen ordination.  

 Hjälpmedelsförskrivning/ordination kan med fördel göras i en vårdplan.  

 Riskbedömning som utfaller utan risk, bör dokumenteras under samma sökord, ex 

riskbedömning för att kunna se att bedömning är gjord.  

Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  
Om kommunens nätverk skulle ligga nere, finns möjlighet att komma åt Cambio Cosmic via 

en s.k. RSA-dosa och ett mobilt nätverk på 3st datorer i kommunen. Denna reservrutin 

kontrolleras varje månad av sjuksköterska i hemsjukvården. Sjuksköterskorna ska turas om att 

göra kontrollen. Meddelande om att kontrollen är gjord, skickas till administratör. 

 

Reservrutinen har behövts vid några tillfällen under året då man inte kunnat nå internet.  

RSA-dosor har en viss giltighetstid och har under året bytts ut. 

 
Kontroller av medicintekniska produkter 
All medicinteknisk utrustning kontrolleras årligen av hjälpmedelstekniker. 

 

Externa kontroller av utrustning för att kontrollera blodsockernivå hos diabetiker, görs med 

stöd av Kliniskt kemiska laboratoriet, Region Kronoberg. De förser oss med testmaterial och 

meddelar resultat 4 gånger per år. Vid avvikelser finns möjlighet att omkontrollera den/de 

apparater som visat avvikande värden.  

Utvärdering: 3st av dessa kontroller är utförda, då en omorganisation av Klinisk KemLab har 

ägt rum under året. 

 

Kontroll av avvikelsehantering  
Ett aktivt arbete med avvikelsehantering har fortsatt under 2017 inom vård och omsorg samt 

hälso- och sjukvården. Under året har stickkontroller genomförts på avvikelsehanteringen på 

Solgården vid två tillfällen samt på Olofsgården och på hemtjänsten i norra området. 

Planering finns för att fortsätta träffa analysteamen med viss regelbundenhet.  

 

En djupanalys har gjorts under våren av 100 fallavvikelser som skett under perioden 160901–

161015, på 61 unika personer. 

Faktorer som vi tittade på var boendeform, tid på dygnet, var fallet skedde, förskrivet 

hjälpmedel, konsekvens, psykofarmaka eller olämpliga läkemedel. 

 

Resultat visade: 

 33 fall skedde i ordinärt boende, 60 av fallen skedde i särskilt boende, varav 11 på 

demensboende. 7 ej angiven boendeform 
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 Relativt jämn fördelning över dygnet (1 fall ej angiven tid), något högre fm och något 

lägre natt 

 5 fall skedde utomhus, 81 fall i annat rum och 14 fall toalett/dusch. 

 81 av fallen hade något hjälpmedel inblandat (ej nödvändigtvis orsak till fallet). 

 2 personer fick åka till sjukhus och 2 personer fick hembesök av läkare.  

60 fall gav ingen skada, 1 fall gav liten fraktur och 36 fall gav mindre skada blåmärke, 

sårskada. 

 53 personers läkemedelslista har granskats. 8 personer var avlidna vid genomgång av 

läkemedelslistorna. 

Psykofarmaka - 1 person  

Olämpliga läkemedel (enligt Socialstyrelsens lista) 5 personer 

Endast stående ordination har räknats in. 

Läkemedel som personerna var ordinerade kan ändå ha påverkat fallet men ingår inte i 

gruppen psykofarmaka eller olämpliga läkemedel. Exempelvis morfinpreparat, neuroleptika, 

blodtrycksmediciner med flera. 

Antalet läkemedel som är förskrivna kan också inverka men har inte bedömts i 

undersökningen.  

 

Inventeringen av dessa 100 fall visar inte på någon orsak som vi kan påverka och som skulle 

kunna vara anledning till att fallen ökade mellan 2015 och 2016. 

 

Under 2017 har rutin för fall och teammöte reviderats. Fortbildning för rehabpersonal har 

skett. Att minska antalet fall finns med som mål i verksamhetsplanen för 2018. 

  

Inom individ- och familjeomsorgen har ingen stickkontroll på avvikelsehanteringen gjorts 

under året, då analysteam kring avvikelser inte har kommit igång som planerat. Fler 

avvikelser skrivs och händelseanalys har gjorts på en del. Under 2018 behöver ett fortsatt 

förbättringsarbete ske kring avvikelshantering inom avdelningen och finns med som ett av de 

politiska målen i verksamhetsplan för 2018.  

 

Kvalitetsuppföljning av verksamhet i särskilt boende inkl. särskilt boende 
enligt LOV 
Under hösten 2017 har kvalitetsuppföljning genomförts på Storgården, särskilt boende i egen 

regi samt på Smedsgård, särskilt boende enligt LOV (Lagen om valfrihet).  

Stickkontroller på journaler har genomförts och intervjuer har skett med personal, chef och 

boende samt frågor har ställts till biståndshandläggare, sjuksköterskor och rehabpersonal. 

 

Rapporterna har redovisats för Socialnämnden samt till verksamheterna. Uppföljning av 

förbättringsområdena kommer att ske under hösten 2018.  

 

Intern kontroll 
Socialnämnden har beslutat om handlingsplan för intern kontrollplan för 2017.  

- Antal körda mil överensstämmer med bränsleförbrukning 

- Fakturerad tid mot beslutad tid för extern utförare av personlig assistans 

- Ersättning avslutas i samband med avslut av familjehem 

- Beslut om social samvaro/promenad verkställs enligt beslut 

- Tjänsteskrivelser innehåller ekonomiska konsekvenser 

- Förhandsbedömningar sker inom föreskriven tid 
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Uppföljning av ovan nämnda granskningsområden ska redovisas till Kommunstyrelsen.  

 
Avvikelser i läkemedelshantering 
Antalet läkemedelsavvikelser under 2017 är 382st.  Det innebär en ökning med 42st, till 

skillnad från 2016 då det rapporterades 340st. Ett observandum är att en markant ökning sker 

över sommaren och går man ner i detalj, så ser man att ökningen sker främst i ett område.  

 

 
 
Orsak 

Den vanligaste avvikelsen för läkemedel är fortfarande att dosen uteblir. Att man glömmer att 

överlämna ett läkemedel beror på olika saker. I vissa områden har man känt en hög 

arbetsbelastning och man har inte lyckats att organisera omvårdnadspersonalen optimalt.  

Analysteamen har fungerat bra i de flesta områden, men då några områden har bytt chefer 

under året, har arbetet haltat en del. Arbetet med att följa upp tillsammans med områdeschef 

och gruppledare i hemsjukvården har fortsatt under 2017.  

 

Narkotika 
11st avvikelser beskriver att narkotikakontroller inte stämmer. I de flesta fall finner man en 

förklaring till svinnet under utredningens gång, men i några fall har man inte kunnat hitta 

orsaken. Ingen avvikelse beskriver ett svinn för mer än 10 tabletter. Alla avvikelser har utretts 

i tillräcklig omfattning. Inget svinn bedöms vara stöld. 

 
Övriga avvikelser inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård 
(Siffror för 2016 inom parentes) 

Kommunikation, internt och externt 79st (58st) 

Medicintekniska produkter 9st (12st) 

Rehab  2st (4st) 

Sociala avvikelser  45st (60st) 

Trygghetslarm  32st (22st) 

Övrig hälso-och sjukvård 50st (38st) 

  

Antalet sociala avvikelser är högt i två områden. I det ena området har 45 % av de sociala 

avvikelserna inträffat. Insatser som inte utförts är t.ex. social samvaro och promenader. 

Orsaken anges ofta vara att bemanningen inte räcker till eller att arbetsbelastningen är för hög, 

vilket ger samma resultat, man hinner inte med.  

 

Avvikelser som ligger under kommunikation kan vara både sådana som kommit till 

kommunen, men också intern kommunikation som inte fungerat. 

Övrig hälso- och sjukvård kan t.ex. vara utebliven omläggning.  
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Synergi 
En del av de avvikelser som skrivs under kommunikation, gäller kommunikation mellan 

kommunen och andra vårdgivare, företrädesvis Region Kronoberg. Under 2017 registrerade 

kommunen 39st avvikelser, (2016=33st, 2015=28), där vårdplanerings-processen inte 

fungerat fullt ut. Saker som ofta blir fel är att ordinationer inte är korrekta i det system som 

kommunerna använder, Pascal. Det kan också vara att man inte skickar med läkemedel eller 

omläggningsmaterial enligt rutin eller att instruktioner för hjälpmedel inte är medskickade.  

8st avvikelser han skickats till kommunen.  

 
Delegeringar 
Delegering ska ses som en möjlighet att låta en arbetsuppgift utföras av någon annan än den 

som har formell kompetens. Det ska huvudsakligen ske då det ur ett helhetsperspektiv bättre 

svarar mot patientens behov. Det kan t.ex. handla om att få insulin och frukost så det passar 

ihop i tid. 

 

Utbildningen inför delegering har som tidigare skett genom att samma sjuksköterska håller i 

den teoretiska delen av utbildningen. Sjuksköterskan i verksamheten tar sedan över och utför 

den praktiska delen, samt gör bedömningen om det är patientsäkert att ge personalen 

delegering. Delegeringar följs upp och förnyas årligen. På samma sätt sker delegering av 

insulingivning.  

Avvikelser har skett under året, då man under sommaren inte säkrade upp att personer som 

gått teoretisk utbildning, bokade tid för den praktiska delen. Situationerna har tagits upp med 

både områdeschefer och gruppledare på samverkansforum och man anser nu att man har en 

säker process.  

 
Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen  
Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och som gäller läkemedel redovisas i 

statisken ovan. (gäller ffa inom psykiatrins öppenvård) 

 

41 stycken avvikelser finns inom IFO under 2017 (2016=24, 2015=28, 2014=14). 

Avvikelser handlar bland annat om försenade förhandsbedömningar och utredningar, 

journalssystem och arkiv som försvårar arbetet, överlämning av ärende vid längre frånvaro.  

En fortsatt ökning av antalet avvikelser ger anledning till fortsatt analys av orsakerna. Det bör 

beaktas att det kan vara ett positivt tecken att antalet avvikelser ökar, då det kan vara ett 

tecken på att verksamheten har blivit mer aktiva i kvalitetsarbetet. 

 
Klagomål och synpunkter 
Under året har 35 klagomål/synpunkter kommit in till socialförvaltningen. (2016 = 23) 

Samtliga avdelningar inom förvaltningen har berörts av klagomål/synpunkterna. 

Det har bland annat handlat om dåligt bemötande, bristande samverkan och hantering av 

ärenden, brister i utredningar samt enskilda/närstående som är missnöjda med utförandet av 

beviljade insatser.  

 

För att öka kännedomen om de lokala värdighetsgarantierna och möjligheten att lämna 

klagomål/synpunkter på verksamheten fick personer med hemtjänst och personer i särskilt 

boende inom äldreomsorgen ett brev som innehöll information om ovanstående.  Det kom in 

ett 20 tal klagomål/synpunkter som troligen har föranletts av den informationen. Innehållet är 

både positiva synpunkter och klagomål. Personalen lyfts fram som glada, positiva och 

hjälpsamma och att de utför ett mycket bra arbete. Klagomålen innefattade bland annat att 

verksamheten inte uppfyller de lokala värdighetsgarantierna - alla vet inte vem som är deras 
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kontaktman och all personal presenterar sig inte eller använder namnskylt. Ett bättre vårdat 

språk utan svordomar efterfrågas samt att personalen inte ska ha så bråttom. En del tycker 

också att personalkontinuiteten kan bli bättre.  

 

Lex Sarah och Lex Maria  
Under 2017 har 4 rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande lämnats in och 

utretts enligt gällande rutin. En rapport inom Vård- och omsorgs avdelning samt tre rapporter 

inom Individ och familjeomsorgens avdelning.  En av rapporterna har bedömts som allvarlig 

risk för missförhållande och har anmälts till IVO. 

 

Under 2017 har ingen anmälan enligt Lex Maria gjorts.  

 

Svenska Palliativregistret, Vård i livets slut  
Socialstyrelsens utvalda kvalitetsindikatorer 2017, som bra mått på god vård i livets slut:  

- antal avlidna utan trycksår, 88,4 %. (2016=94,9 %, 2015=93,3 %) 

- andel personer som är ordinerade injektionsläkemedel att ge vid behov mot ångest 93 

%. (2016 =94,9 %, 2015= 97,8 %) 

- andel personer som är ordinerade injektionsläkemedel att ge vid behov mot smärta 

95,3%, (2016=94,9 %, 2015=97,8 %) 

- dokumenterade bedömningar av munhälsa 60,5%. (2016=53,8 %, 2015=62,2%) 

- dokumenterat brytpunktssamtal, 74,4%. (2016=53,8%, 2015=66,7%) 

- dokumenterad smärtskattning 41,9%, (2016=61,5%, 2015=60 %) 

- annan dokumenterad symtomskattning 30,2%. (2016=28,2%, 2015=22,2%) 

 

I 4 indikatorer ser vi en förbättring och i 3 indikatorer en försämring. Sammanlagd förbättring 

är 1,7 %.  

 

Under 2017 tog man tag i erbjudandet om utbildning i palliativ vård som Kamprad-stiftelsen 

bekostar och som är framtagen av Palliativt Centrum. 2 grupper av omvårdnadspersonal, 

sjuksköterskor, handläggare har kommit igång under hösten 2017.  

2 sjuksköterskor och 2 specialistundersköterskor utbildas till temaledare för att sedan kunna 

fortsätta utbildningen för samtlig personal inom Vård och omsorg samt hemsjukvård. 

 
Senior Alert  
Kvalitetsregistret är det arbetsredskap som används för att upptäcka och förebygga fall, 

trycksår, undernäring och dålig munhälsa. Riskbedömningar görs både inom äldreomsorgen 

och inom omsorgen om funktionsnedsatta. Omvårdnadspersonalen gör en riskbedömning med 

hjälp av olika validerade mätinstrument.  

- Downton Fall Risk Index (DFRI) bedömer fallrisk  

- Modifierad Norton scale visar risk för att utveckla trycksår. 

- MNA (Mini Nutritional Assessment) bedömer risk för undernäring. 

- ROAG (Revised Oral Assessment Guide) bedömer risk för ohälsa i munnen. 

Det går att titta på statistik som rör minsta enhet, för att på så sätt kunna jobba med 

förbättringar. Ansvaret för att ta fram statistik ligger dels på Senior Alert-ombuden som finns 

på respektive enhet, men också på områdeschefen. Arbetslagets teammöten är ett bra tillfälle 

att utvärdera resultat och sätta in nya åtgärder där det behövs.  
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I tabellen nedan ser vi en förbättring under 2017 jämfört med 2016 när det gäller 

- antal personer som riskbedöms 

- antal riskbedömningar som är gjorda 

- bakomliggande orsak till en upptäckt risk är angiven 

- fler åtgärdsplaner är gjorda 

- färre trycksår 

2016 

 

2017 

 

Försämring kan vi se när det gäller antal personer med BMI<22. En hög siffra för munhälsa 

grad 2 är bra, då det tycker på att man gör fler ROAG-bedömningar, och därigenom ser till att 

fler personer får den tandvård som behövs. Statistik för fallolyckorna, se nästa kapitel  

 
Fall och fallolyckor 
Fallskador/falltillbud har ökat de sista åren. I tabellen nedan finns statistik för fall 2015-2017. 

Tabellen visar att det totala antalet fall ökar, trots att man räknar bort de fem personer som 

faller flest resp. minst antal gånger, (trend) Antal unika personer ökade mellan 2015-2016, 

men minskade 2016-2017.  
 

 

 
 

I årets statistik finns några som fallit ovanligt många gånger,  
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Sårläkning 
Ett sår ska läkas så fort det bara går. Detta för att förhindra infektioner, smärta och nedsatt 

rörlighet, som i sin tur för med sig andra problem.  

 

Projektet med att förbättra sårläkning, tillsammans med sjuksköterskor från OneMed, har 

fortsatt i en annan form än den det startade med. I nuläget använder man sjuksköterskorna på 

OneMed som en konsult som ger råd om omläggningsstrategi och materialval. Vi ser en 

fortsatt minskning av kostnad för sårvårdsmaterial under 2017 och ett minskat antal sår 

jämfört med i starten 2015. Från 40st sår och 59st omläggningar per vecka till 31 sår och 50 

omläggningar per vecka. Enligt utvärdering från OneMed har kostnaden för sårvårdsmaterial 

minskat. 2015 = 695 tkr, 2016= 584 tkr, 2017= 390 tkr.  

 

Nattfasta 
Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande dags första 

mål. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser 

och rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Fördelning över dagen har 

betydelse för energi- och näringsintaget. Om nattfastan blir för lång, börjar kroppen bryta ner 

musklerna för att tillgång till energi, vilket i sin tur kan medföra viktförlust och 

muskelförsvagning. För personer med nedsatt aptit är det viktigt att maten fördelas på flera 

måltider under dygnet, till exempel i tre huvudmål och två till tre mellanmål. 

 

Mätning av nattfastan är utförd på särskilt boende v. 11 och v. 40.  

V. 11 hade 67 % av de personer (88st) som var med i mätningen, en nattfasta som var längre 

än 11 timmar, i genomsnitt 12,12 timmar.  

V. 40 visade samma mätning att 74% hade en nattfasta längre än 11 timmar. 91st personer var 

med i mätningen v 40. Genomsnitt 11,99 tim.  

 
Munhälsa 
Personer som bor i särskilt boende erbjuds en bedömning av sin munhälsa i samband med 

riskbedömning i Senior Alert, för att upptäcka ohälsa i munnen. Bedömningen utförs av 

munhälsoombud som har fått utbildning av tandvården i att utföra bedömningen enligt 

instrumentet ROAG. Personalen har erbjudits utbildning vid två tillfällen under året.  

 

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning 
För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig 

omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn 

på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade.  

 

I samband med intyget ges ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man 

behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. 

Munhälsobedömningen utförs av den tandhygienist som Region Kronoberg har avtal med och 

kostar ingenting. 

Intyget innebär att den nödvändiga tandvården ingår i den vanliga sjukvårdsavgiften. 

I Uppvidinge kommun är det sjuksköterskor i hemsjukvården, demenssköterska och även en 

av biståndshandläggarna som skriver intyg om nödvändig tandvård. Intyget och ansökan 

skickas till Region Kronoberg. 
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Hos den som bor på särskilt boende, får omvårdnadspersonalen i samband med 

munhälsobedömningen handledning och information av tandvården om betydelsen av den 

dagliga förebyggande vården för den enskildes mun- och tandhälsa. 

 

I Uppvidinge kommun är antalet personer med intyg om nödvändig tandvård och som också 

erbjudits ett uppsökande besök av tandhygienist oförändrat jämfört med föregående år, 196st.  

107st av dessa tackade ja = 55%. 2016 var siffran 103st som tackade ja = 53% 

 
Vårdhygien  
Att drabbas av infektion är mera besvärligt för en person som redan innan är skör.  

Det viktigaste vapnet vi har för att förhindra smitta i verksamheten är följsamhet av de basala 

hygienrutiner som finns. Detta informeras det regelbundet om i personalgrupperna. Både av 

områdeschefer och av hemsjukvården.  

 

Under 2017 har vi haft 5st (17st i länets kommuner) utbrott i kommunen. 41 personer (101st) 

och 27 (78st)personal har insjuknat. Det är ungefär en tredjedel av totalmängden för samtliga 

kommuner i länet, se parenteser.  

 

PPM-BHK mätning (PunktPrevalensMätning av Basala Hygienrutiner och Klädregler) 
För att få en uppfattning om hur basala hygienrutiner och klädregler följs, görs mätningar av 

följsamheten. Mätningen gjordes v 11 2017. Sju moment ingår i mätningen, bl.a. handhygien, 

användning av plastförkläden, att man inte bär smycken i omvårdnadsarbetet.  

Resultatet visar brister framför allt i att använda handsprit efter ett omvårdnadsmoment och 

att använda plastförkläde i tillräcklig omfattning och i de rätta situationerna.  

I jämförelse med de tre kommuner i Kronobergs län som genomfört mätningen, så har 

Uppvidinge sämst resultat. 28,1% har utfört alla moment på ett korrekt sätt. Övriga 

kommuner ligger på 53,6 respektive 68,9%. Riket ligger på 48,2%.  

 

Hygienrond 
För att konkretisera förbättringsområden för att undvika smittspridning på SÄBO, erbjuder 

Vårdhygien, Region Kronoberg, att genomföra hygienronder. Det är ett besök där de 

gemensamt med representanter i verksamheten går igenom hygienrutiner, lokaler, 

tillgänglighet av material såsom handskar och handsprit. Hygienronder har genomförts på 

Lingården, Storgården och på Smedsgård. Ronderna visar bl.a. att det på vissa ställen saknas 

lättåtkomlig handsprit i anslutning till den enskildes lägenhet. Planering pågår i att köpa in 

hållare för ändamålet till samtliga lägenheter i samtliga boenden.   

 
Svenska HALT  
Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och 

antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande 

arbetet inom området. Mätningen 2017 gjordes v. 46 och 47. När det gäller 

antibiotikabehandling, är kommunens underlag så litet att det inte går att dra några slutsatser 

av det, (1st med antibiotikabehandling).  

I mätningen ingår även att ange riskfaktorer, urinkateter, kärlkateter, trycksår, andra sår, 

kirurgiska ingrepp. Kommunen ligger ungefär som riket i övrigt när det gäller alla riskfaktorer 

förutom förekomst av trycksår och andra sår. Dessa siffror ligger lägre än i riket.  
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BPSD-register  
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) drabbar någon gång ca 90 % av 

alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, 

apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för 

personen med demenssjukdomen, men även för närstående och personal.  

 

Kvalitetsregistret BPSD har funnits sedan 2010 och stöds av SKL, Sveriges kommuner och 

landsting. Antalet anslutna kommuner är i nuläget 287/290. 

Genom att dokumentera på ett strukturerat sätt, kan man komma fram till det bästa sättet att 

bemöta en person med BPSD-symtom, bemötandeplan tas fram och uppföljning planeras. 

Syftet är att minska BPSD-symtom, lidandet som detta innebär och på så sätt öka 

livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 

 

I Kronobergs län har det under tidsperioden 170101 – 171227 gjorts 530 registreringar i 

BPSD registret varav 42 är gjorda i Uppvidinge. Antalet registreringar har minskat mot 

föregående år. 2016 gjordes 683 registreringar varav 63 i Uppvidinge. 

 

De kvalitetsindikatorer som mäts i registret är: 

- Hur NPI-poäng förändras över tid, genomsnittet på de personer som har minst 3 

mätningar.  

Här är det positivt med sjunkande NPI-poäng, som kvitto på att de åtgärder som är insatta har 

haft effekt. Uppvidinge: Medelvärdet på NPI poängen har ökat från 27 till 35 poäng. (29 

personer) Länet: medelvärdet har minskat från 30 till 29 poäng (338 personer) Riket: 

medelvärdet har minskat från 23 till 22 poäng (19531 personer).  

Kommentar: Insatta åtgärder har inte haft effekt vilket kan bero på att regelbundna 

uppföljningar inte har gjorts, att arbetsverktyget inte är tillräckligt implementerat.  
 

- Andel som har olämpliga läkemedel. 

Uppvidinge: 41 % (2016 = 50 %) Länet: 42 % (51 %) Riket: 37 % (41 %) 
 

- Andel som är registrerade och som uppvisar smärtfrihet. 

Uppvidinge: 55 % (2016 = 61 %). Fler personer visar tecken på smärta än tidigare år, dvs. 45 

% i jmf med år 2016 då andelen var 39 %. Länet: 68 % (66 %) Riket: 71 % (71 %).  
 

- Andel personer som har bemötandeplan. 

Uppvidinge: 76 % (2016 = 83 %) Länet: 86 % (86 %) Riket: 88 % (87 %) 
 

- Andel personer som fått en läkemedelsöversyn 

Uppvidinge: 52 % (2016 = 64 %) Länet: 78 % (79 %) Riket: 86 % (86 %) 
 

- Andel i procent av de personer i registret som har Alzheimers sjukdom som har 

rekommenderade symtomlindrande läkemedel.  

Uppvidinge: Uppgift saknas eftersom underlaget var lägre än 10 personer. (2016 = 64 %) 

Länet: 54 % (61 %) Riket: 59 % (57 %)  
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Demenssjukdom 

Socialstyrelsen anser att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom 

bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. 

 

Kommunens demenssjuksköterska är certifierad utbildare i kvalitetsregistret BPSD och håller 

utbildningar inom kommunen. Under 2017 har 2 utbildningar genomförts och 19 nya 

administratörer har utbildats. Totalt är det 58 utbildade administratörer i kommunen.  

 

Målet är att varje särskilt boende ska ha ett BPSD team bestående av undersköterskor, 

områdeschef och sjuksköterska. År 2017 är målet ej uppfyllt. I dagsläget finns fullständiga 

team på 3 särskilda boende samt på särskilt boende enligt LOV.  

 

Mål för 2017 var att samtlig omvårdnadspersonal skulle genomföra en webbaserad utbildning 

i BPSD under en timme. Det är en kortare utbildning än vad administratörerna går och syftet 

är att ge all personal en uppfattning om vad BPSD är. Målet är inte uppnått då samtlig 

personal inte har genomfört utbildningen under året.  

Samtlig personal på demensboende ska genomföra webbaserad utbildning i Demens ABC, 

fem tillfällen á 1 timme, övrig personal bör genomföra den.  

Utöver dessa utbildningar finns det ytterligare webbutbildningar inom demensvård att ta del 

av för personal, exempelvis Demens ABC plus och Mötas i musik. 

 

Socialförvaltningen och vårdcentralerna i kommunen har tillsammans ett ansvar för personer 

med demenssjukdom. En samrådsgrupp, s.k. demensteam, bestående av demenssjuksköterska, 

biståndshandläggare, arbetsterapeut, läkare och om det är möjligt, ansvarig sjuksköterska 

träffats regelbundet för att samverka kring de patienter som är kända av båda vårdgivarna.  

Demensteamträff har skett vid ett tillfälle under året på Lenhovda V.C. Övriga vårdcentraler 

har blivit erbjudna men tackat nej pga. läkarbemanning eller att det inte funnits behov. 

 

2017 publicerade Socialstyrelsen Nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens. 

Riktlinjerna är en vägledning för vilka vård/omsorgsinsatser som bör prioriteras.  

2017 fattades också beslut om en global handlingsplan för demenssjukdomar. Under hösten 

utkom Socialstyrelsen med Nationell strategi för demenssjukdom. Rapporten innerhåller 

underlag och förslag till prioriterade insatser till år 2022, och omfattar sju prioriterade 

problemområden. 

  
Kvalitetsplan   
From 2017 har en Kvalitetsplan tagits fram för vård och omsorg samt hemsjukvård i 

kommunen, tidigare kallad handlingsplan mest sjuka äldre. I planen ingår bland annat mål 

som utgår från de tre kvalitetsregister som används i kommunen - Svenska Palliativregistret, 

Senior Alert och BPSD-registret. Övriga områden som finns med är god 

läkemedelsbehandling för sjuka äldre, dokumentation, kompetenshöjning genom tex 

webbaserade utbildningar mm. Utvärdering av kvalitetsplanen sker löpande under året och en 

del av resultaten finns även med i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.  

 

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 
I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit överens om att samverka i 

frågor som rör den äldre befolkningen. Utifrån det har en ”Gemensam strategi för de äldre i 

Kronoberg 2017-2025” beslutats under 2017. 
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Tvärgrupp äldre har därefter fått uppdraget att ta fram en handlingsplan utifrån den så kallade 

”Äldrestrategin”. Handlingsplanen kommer att beslutas i början av 2018. 

Prioriterade områden i handlingsplanen, utifrån strategin är: 

- Implementera strategin 

- Delaktighet och självständighet 

- Förebyggande vård och omsorg 

- E-hälsa och välfärdsteknologi 

- Organisatoriska utvecklingsområden 

 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 
Statsbidrag fördelas ut till kommunerna 2015-2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Under 2017 har medlen används till bland annat utökning av omvårdnadspersonal i 

trygghetsteamet. Det har också avsatts medel till personal som har till uppgift att sätta 

guldkant på tillvaron för de äldre. 

Rehabilitering 
Distriktsrehab ansvarar för hemrehabilitering för kommunens invånare över 18 år i alla 

boendeformer. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tekniker. Rehabilitering kan 

bestå av träning, rådgivning, behandling eller utprovning av hjälpmedel i hemmiljön. 

Arbetsterapeutens insatser fokuserar på att en person ska kunna klara sina vardagliga 

aktiviteter. Fysioterapeutens insatser fokuserar på de fysiska funktionerna så som rörlighet, 

styrka, balans med mera.  

 

Hjälpmedel kan lånas ut och ska lämnas tillbaka efter avslutat behov. Enkla hjälpmedel, så 

kallade egenansvarsprodukter, köper den enskilde själv från och med 2017. Råd om vad som 

kan fungera och var hjälpmedlen kan köpas lämnas av någon i Rehab-gruppen. Broschyr har 

tagits fram för att göra det enklare. 

På vissa hjälpmedel görs uppföljning/underhåll regelbundet. För andra hjälpmedel gäller 

egenansvar. 

 

Distriktsrehab är delaktiga på teammöten, och ansvarar för att de fallhändelser som sker, både 

i särskilt och ordinärt boende, diskuteras. Distriktsrehab har en viktig roll i arbetet med 

fallprevention. Det kan vara ett hjälpmedel som behövs eller en träning som gör att balansen 

blir bättre.  

 

Någon i gruppen deltar även i olika upphandlingar, som oftast görs tillsammans med andra 

kommuner ex. upphandling av vårdsängar 

 
Teammöte 
Alla områden planerar regelbundet in teammöten, där sjuksköterskor, områdeschefer, rehab, 

omvårdnadspersonal samt i vissa fall biståndshandläggare medverkar. Målet med mötet är att 

arbeta förebyggande och att insatser och åtgärder som teamet planerar, följs upp och 

utvärderas för att leda till förbättring för den enskilde. Arbetsredskapet är oftast 

kvalitetsregistret Senior Alert, där en struktur med riskbedömning, förslag på åtgärder och 

utvärdering är ”inbyggt”.  

Då olika områdens teammöten har utförts på olika sätt, så har man reviderat rutinen för 

teammöten och ny börjar gälla 2018-01-09. 
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Dokumentation 
Alla patienter ska ha en vårdplan. Vårdplanen ska beskriva vilka sjukvårdsinsatser som är 

planerade och när de ska följas upp.  Arbetet med att utveckla vårdplanerna så att de blir enkla 

att använda samtidigt som de på ett bra sätt beskriver den planerade vården, fortsätter. 

Beslutsstödet VISAM är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som 

ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att 

avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, 

patienten ska få vård på optimal vårdnivå. 

 

Genomförandeplaner inom äldreomsorgen ska finnas på alla personer med beslutade 

biståndsinsatser förutom endast larm och/eller matdistribution. Den ska vara ett verktyg för 

personalen att arbeta utifrån och beskriver hur den enskilde ska få sina insatser utförda. 

Genomförandeplanen ska upprättas inom 3 veckor, helst tillsammans med den enskilde och 

därefter uppdateras minst var sjätte månad eller oftare vid behov. Enligt de 

kvalitetsuppföljningar på särskilt boende som har genomförts finns inte uppdaterad 

genomförandeplan hos samtliga personer.  

Även inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning används genomförandeplaner.  

 

BBIC (Barns behov i centrum) är ett dokumentationsstöd som används inom individ- och 

familjeomsorgens avdelning, efter avtal om BBIC-licens med Socialstyrelsen. Syftet med 

BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. 

Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och behålla kvaliteten i den 

sociala barn- och ungdomsvården 

 

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och 

uppföljning inom beroende- och missbruksvården och som används för personer över 18 år.  

Under 2017 har 7 bedömningar (2016 - 13 bedömningar) gjorts i ASI-net, som är det 

webbaserade datastödet. Det bedöms vara en låg siffra utifrån antalet ärenden där det kan ha 

varit aktuellt med bedömning enligt ASI. Orsak till det låga antalet är att handläggare med 

ASI-behörighet av olika anledningar inte varit i tjänst och nya handläggare inte hunnit få 

utbildning i ASI. Utbildning är planerad under 2018. 

 

Möjligheten att använda uppgifter från SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd) 

används inom ekonomiskt bistånd. Det är ett register som samkör med andra myndigheter 

gällande andra sociala ersättningar ex Försäkringskassa och CSN. Det ska säkerställa att rätt 

uppgifter ligger till grund för beslut om ekonomiskt bistånd eller inte. 

 

Öppenvården 
Öppenvården består av en behandlargrupp och en psykiatrigrupp. 

Behandlargruppen arbetar i första hand på uppdrag av handläggare på IFO med beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL). Utöver detta erbjuder de samarbetssamtal. 

 

Psykiatrigruppen arbetar på uppdrag av handläggare inom vård och omsorg med beslut enligt 

SoL, för personer med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar med boendestöd i det egna 

hemmet samt sysselsättningen med bl.a. våffelcafé och loppis. De utför även delegerade 

insatser från hemsjukvården. 
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Sysselsättning i jämförelse med tidigare år. 

2017 hade 14 personer beslut om sysselsättning varav 2 hade beslut om individuellt stöd 

2016 hade 13 personer beslut om sysselsättning varav 2 hade beslut om individuellt stöd 

2015 hade 15 personer beslut om sysselsättning varav 4 hade beslut om individuellt stöd. 

2014 hade 10 personer beslut om sysselsättning varav 2 hade beslut om individuellt stöd 

 

Boendestöd i jämförelse med tidigare år.  

2017 hade 50 personer beslut om totalt 409,58 timmar/månad, genomsnitt 8,1 timmar/person. 

2016 hade 54 personer beslut om totalt 403 timmar/månad, genomsnitt 7,5 timmar/person. 

2015 hade 50 personer beslut om totalt 590 timmar/månad, genomsnitt 11,8 timmar/person. 

2014 hade 46 personer beslut om totalt 493 timmar/månad, genomsnitt 10,7 timmar/person. 

 

Behandlingsinsatser 

48 (62) ärende pågående med olika insatser, ej tidsbestämda. 

 

Samarbetssamtal 

2017 påbörjades 10 samarbetssamtal (2016 = 10, 2015 = 16) och totalt var det 15 

samtalsserier igång (2016 =16), varav 11 avslutades under året. (2016 = 11, 2015 = 7)  

1 av samtalen var initierade av Tingsrätten. (2016 =2, 2015 = 0) 

9 samtal resulterade i muntlig överenskommelse. (2016 =3, 2015 = 5) 

4 samtal resulterade i skriftliga umgängesavtal. (2016 =4, 2015= 2) 

 

Totalt var det 20 barn involverade (2016 =29) varav 16 har avslutats helt. (2016 =2) 

4 barnsamtal genomfördes. (2016 =2) 

 

Budget- och skuldrådgivning 
Antalet nybesökare inom budget- och skuldrådgivning var under 2017 totalt 82 personer 

varav 31 kvinnor och 51 män (2016 = 69 personer, varav 25 kvinnor och 44 män.) 

Av dessa fick 33 personer enbart budget- och skuldrådgivning (2016 = 43 personer) 

 

Ansökan om skuldsanering har gjorts och skickats för 20 personer, varav 13 kvinnor och 7 

män (2016 = 10 personer, varav 5 kvinnor och 5 män, 2015 var det 14 ansökningar) 

 

Betalningsplaner förhandlades och upprättades för 9 personer. (2016 = 2 personer) 

 

20 personer ansökte om dödsboanmälan, för 6 av dessa ärenden gjordes utredning om bistånd 

till begravningskostnader (2016 = 14 ärenden varav 5 gjordes utredning om bistånd)  

 

171231 var 303 personer i Uppvidinge kommun restförda hos Kronofogdemyndigheten (2016 

= 344 personer, 2015 = 311 personer, 2014 = 300 personer). Ingen person i åldern 0-17 år.  

 

Totalskulden 2017 var 42 769 337 kr 

(2016 = 51 886 340 kr, 2015 = 48 223 122 kr, 2014 = 46 637 355 kr). 

Snittskulden 2017 var 141 153 kr 

(2016 = 150 832 kr, 2015 = 155 058 kr, 2014 = 155 458 kr). 

 

Förebyggande arbete har skett genom information/föreläsningar vid fem tillfällen: 

 Familjecentralen, för nyblivna föräldrar 

 Samhällsinformation/ekonomi för Arabisktalande 

 Samhällsinformation/ekonomi för Tigrinjatalande 
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 Hermods, grupp 1och grupp 2. 

Hermods är ett utbildningsföretag som samarbetar med Arbetsförmedlingen för nya 

personer i Sverige med låg utbildningsnivå och som behöver lära sig mer svenska och 

om svenska samhället. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador och missförhållande 

 
Samverkansavtal 
Socialnämnden samverkar med andra vårdgivare och regleras i olika avtal och 

överenskommelser, t.ex: 

- Överenskommelse gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2015-

2017 

- Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner gällande rutin för 

in- och utskrivning av patienter i sluten vård mars 2015 – september 2016 som 

kommer att gå över i: 

- Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in- och 

utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs län, fr.o.m. 2018-05-01 

- Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, 

psykisk ohälsa i Kronobergs län. I överenskommelsen ingår ett stycke gällande 

Samordnad individuell plan (SIP)”  

 

Överenskommelserna finns publicerade på Region Kronobergs hemsida: 

http://www5.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vardoverenskommelser-mellan-primarvard-

och-kliniker-/Overenskommelser-lanets-kommuner/ 

  

Samverkan 

Samverkan sker kontinuerligt mellan socialtjänst och bland annat Familjefrid, Kvinnojouren 

och Frivården. Skolan är också en mycket viktig samarbetspartner liksom Psykiatrin. 

Övriga samarbetspartners är bland annat Arbetsförmedling, Etablering och  

Försäkringskassan samt Uppjobb. Samverkan sker också med Framtid Kronoberg, där bland 

annat matchning Kronoberg och DUA (delegation unga till arbete) ingår. 

 

Familjecentralen är en mötesplats där Regionens mödravård, barnhälsovård och 

ungdomsmottagning tillsammans med kommunens öppna förskola och socialtjänst finns 

samlad.   

 

Tidiga insatser 
Projektet förebyggande/tidiga insatser startade under 2017. Antalet orosanmälningar för barn 

och unga har de senaste åren ökat markant. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar 

också. Flera forskningsrapporter visar på vikten av tidiga insatser för att undvika att hamna i 

det så kallade utanförskapets pris. En projektledare anställdes i början av 2017 men pga. 

personalomsättning som har skett under året har projektet inte varit aktivt under andra 

halvåret. 

 

Ny projektledare kommer att börja 2018. Kommer att arbeta för samarbete mellan skola och 

socialtjänst så tidigt som möjligt. Även involvera MVC och BVC för tidiga insatser. Projektet 

kommer även att kopplas ihop med ”Skottlandsmodellen” och det länsarbete som pågår med 

att minska antalet placeringar i länet, även kallat ”Barnets bästa i Kronoberg”  
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Psykisk hälsa 
Regeringen och SKL har en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk hälsa. De har enats om behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma 

strukturer för utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. 

 

SKLs handlingsplan innehåller fokusområdena: 

 Främjande och förebyggande insatser 

 Tillgängliga och tidiga insatser 

 Enskildas delaktighet och rättigheter 

 Utsatta grupper 

 Ledning, styrning och organisation 

 

Utifrån det har Region Kronoberg och länets kommuner tagit fram: 

 ”Psykisk hälsa -Handlingsplan för Region Kronoberg och länets kommuner 2018-2025”. 

 

Uppvidinge kommun har med stöd av stimulansmedel, arbetat utifrån kommunens 

handlingsplan för psykisk hälsa 2017 med bland annat: 

 Utveckla dagverksamheten för att skapa bättre möjligheter till sysselsättning och 

delaktighet för personer med psykisk ohälsa. 

 Kompetenshöjning inom området neuropsykiatriska funktionsmöjligheter. 

 Tidiga insatser med projektledare del av året. 

 Fortsatt utbilda personal om SIP (Samordnad Individuell Plan) 

 Rutin kring samtycke 

 Utbildning för personal i PYC (Parenting Young Children). 

Ett föräldrastödsprogram som används för att stötta föräldrar med kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

 

SIP (Samordnad individuell plan)  
När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska 

kommunen tillsammans med Regionen upprätta en samordnad individuell plan (SIP)om 

behov finns. Den ska beskriva de insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både 

hälso- och sjukvård och socialtjänst  

 

Kommunen har 2 personal som utbildar olika professioner i hur och när man gör en SIP. 

Syftet är att den enskilde som har ett behov av SIP, inte ska hamna i kläm för att kunskapen 

inte finns. Utbildning sker 2 gånger/år. 

 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar görs varje år i varierande omfattning. Det är primärvården (Region 

Kronoberg) som beslutar hur många genomgångar som ska göras. Kommunens sjuksköterskor 

väljer ut de som bäst behöver en genomgång. När det är bestämt vilka som ska ingå, får 

omvårdnadspersonalen i uppgift att göra en symtomskattning. (Phase 20). Då får den enskilde 

svara på frågor som handlar om olika möjliga symtom som kan vara läkemedelsutlösta. I ett 

gemensamt möte går läkare, farmaceut och sjuksköterska igenom symtomskattning, 

läkemedelslista och journal som sedan ligger till grund för ev. justeringar av ordinerade 

läkemedel.  

I våras fick kommunen besked om att man inte skulle hinna göra några 

läkemedelsgenomgångar 2017 i Åseda och i Lenhovda, p.g.a. den låga läkarbemanningen. 

Trots det har man lyckats lösa problemet och genomgångar utfördes enligt siffor nedan:  
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I Uppvidinge kommun har det genomförts totalt 81st läkemedelsgenomgångar under 2017. 

18st av dessa gäller personer som bor i ordinärt boende.  

Åseda 12st (10st i ordbo och 2st på Olofsgården) 

Solgården 28st 

Lingården: 7st 

Hälsocentralen Falken har medverkat vid 22st genomgångar i Älghult (8st i ordbo och 14st på 

Storgården) och 12st på Smedsgård. 

 
Extern kontroll av läkemedelshanteringen 
Apoteket gör varje år en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen, i varje område som 

har ett läkemedelsförråd som hemsjukvården ansvarar för. Granskningen, utförs av en 

apotekare som kontrollerar att författningar och övriga riktlinjer som finns runt 

läkemedelshanteringen, följs.  

 

Den sjuksköterska som är utsedd till förrådsansvarig för läkemedelsförrådet, medverkar vid 

kontrollerna, samt följer upp de förbättringsförslag/synpunkter som apotekaren lämnar. Extern 

kontroll är genomförd under 2017. 

 
Läkarmedverkan 
Avtal är skrivet mellan Region Kronobergs vårdcentraler i Åseda och i Lenhovda och 

Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun angående läkarinsatser i hemsjukvård. Samma 

avtal är även skrivet med Hälsocentralen Falken i Alstermo. Avtalen omfattar läkarinsatser i 

hemsjukvård mellan 8-17, vardagar. Under jourtid kontaktas jourläkarmottagningen i Växjö, 

alt akutmottagningen Centrallasarettet i Växjö.  

 
Sjuksköterskemottagningen på Solgården i Norrhult 
Sedan 2007 har kommunen tillsammans med Region Kronoberg drivit en 

sjuksköterskemottagning som finns i Solgårdens lokaler i Norrhult. Kommunens 

sjuksköterska har då tagit emot, av primärvården inbokade besök, för bl.a. provtagning, 

omläggning m.m. 2 timmar/vecka. Under 2017 registrerades 229 kontakter för 89 unika 

patienter.  

 
Samordnad vårdplanering (SVPL) 
Vid samordnad vårdplanering överförs ansvaret för vård och omsorg från en vårdgivare till en 

annan. Den samordnade vårdplaneringen är ett av de viktigaste stegen i vårdkedjan för 

patienten i den gemensamma vård- och rehabiliteringsprocessen. Vårdplaneringen ska 

resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser primärvård och kommun ska 

ge patienten i anslutning till utskrivningen.  

 

I vissa fall har det varit bra om någon eller några professioner i kommunen kunnat fysiskt åka 

till sjukhuset och genomföra en vårdplanering. Ibland har det varit fördelar med att göra den 

när personen har kommit hem i stället, alt per telefon. I modulen LINK i verksamhetssystemet 

Cambio Cosmic, har en samordnad vårdplan dokumenterats inför hemgång.   

 

För den som inte kan komma hem p.g.a. olika skäl, ex. platsbrist i kommunen, men som ändå 

är medicinskt färdigbehandlad, har kommunen fått betala ca 4800 kr/dygn. Under 2016 hade 

kommunen 16st betaldagar.  2017 var beloppet 5042:-/dygn och Uppvidinge kommun 

debiterades för 117st dagar. 
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Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Från och med 2018-01-01 träder en ny lag ikraft, Lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård (2017:612). Lagen innebär att planeringen för hemgång påbörjas 

tidigare, att patienten får med sig en utskrivningsplanering från sjukhuset. Oftast genomförs 

en planering i hemmet i stället för på sjukhuset. Det kommer även att finnas speciella 

hemgångskriteriner som ska vara uppfyllda för att patienter ska kunna skrivas ut.  

Om flera verksamheteter är involverade i vård och omsorgen kan det finnas behov av att kalla 

till en samordnad individuell planering, (SIP). Det är den fasta vårdkontakten på 

öppenvården/primärvården som planerar för SIP.    

 

Trygghetsteam 
Trygghetsteamet har pågått som ett projekt 2015-2017 och övergår from 2018 i form av ett 

permanent ”Hemgångsstödjande team”. Samma professioner som tidigare ingår d.v.s. 

undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut samt biståndshandläggare. 

Teamet forsätter arbeta utifrån det arbetsätt som arbetats fram under projekttiden gällande 

bland annat vårdplaneringar. Teamet kommer även att arbeta mot de tillfälliga platserna som 

finns på Ekbacka i Lenhovda.  

 

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida:  

http://www.uppvidinge.se/5190.html  

 

Våld i nära relationer   

Socialstyrelsen utkom med nya föreskrifter och allmänna rekommendationer gällande våld i 

nära relationer (SOSFS 2014:4), vilka förtydligar socialnämndens ansvar för personer som 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 

Statsbidrag utbetalas för 2016-2018. En arbetsgrupp finns med uppdrag att bland annat ta 

fram handlingsplan och rutiner för arbetet med våld i nära. Syftet är också att kunskapen och 

kompetensen ska öka hos samtlig personal inom förvaltningen kring våld i nära relationer. 

Kompetensutveckling under 2017 har skett genom introduktionsdagar – ”Alla vågar ställa 

frågor” samt webbaserade utbildning för personal inom äldreomsorg, omsorgen om personer 

med funktionsnedsättning samt hemsjukvård. 

 

Familjefrid är en verksamhet som bedrivs gemensamt av Region Kronoberg och länets 

kommuner. De arbetar för att motverka våld i nära relationer och erbjuder stöd till personer 

som utsätts för eller utsätter någon för våld.  

PATRIARK är en bedömningsmetod som ger vägledning för bedömning och hantering av 

risk för hedersrelaterat våld. Patriark används främst av polisen.  

FREDA, ett bedömningsinstrument som används i första hand inom våld i nära relationer 

 

Under 2017 har det skett 17 aktualiseringar för våld i nära. Av dessa har 11 lett till utredning. 

 

Anhörigstöd  
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder,  

(5 kap. 10 § socialtjänstlagen). 

Socialförvaltningen har under stor del av året inte haft någon utsedd anhörigsamordnare, då 

tjänsten har varit vakant, vilket gör att något aktivt arbete med anhörigstöd inte har skett.  

 

Anhörigdagen 2017 genomfördes med temat psykisk hälsa.  



     

28 

 

Lars-Göran och Margareta Selander föreläste med föreställningen ”Kom igen lilla spöke, vi 

dansar en vals.” De har egen erfarenhet genom Lars-Göran som tidigare varit psykiskt sjuk 

och Margareta som anhörig.  

 

Några exempel på stöd som anhöriga eller deras närstående kan söka/erbjudas för att 

underlätta för den anhörige 

- Avgiftsfri avlösning i hemmet, upp till 10 timmar per månad 

- Tillfällig plats, växelboende och/eller hemtjänst 

- Daglig verksamhet på Gyllenbo (för personer med demenssjukdom) 

- Korttidsvistelse på Videbo (för barn och unga med funktionsnedsättning) 

- Stödfamilj (för barn och unga med funktionsnedsättning) 

- Avlösarservice enligt LSS 

 

På Primärvårdens hälsoenhet inom Region Kronoberg erbjuds stöd till anhöriga till personer 

som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar. Den tidigare enheten Navet är 

from 170601 en del av hälsoenheten tillsammans med Primärvårdsdietisterna och Fysisk 

aktivitet på recept.  

 

Glimten är en del av Familjefrids verksamhet och erbjuder pedagogisk verksamhet för barn 

och ungdomar mellan 6 och 20 år och som lever i missbruksmiljö. På Glimten får de 

möjlighet att träffa andra barn och ungdomar i liknande situationer. 

 

Kompetens 
 

Kompetensutveckling inom socialförvaltningen 2017 har bland annat skett genom: 

 

 Utbildning i SIP (Samordnad Individuell Plan) sker löpande 2 gånger per år. 

 Utbildning kring Våld i nära relationer 

 Handläggning och dokumentation enligt SoL 

 UGL (Utveckling av grupp och ledare) 

 Cirka 100 personal inom vård och omsorg och hemsjukvård har gått utbildningen 

”Förebygg och bemöt utåtagerande beteende” via Durewallsinstitutet.  

 Palliativ utbildning i samarbete med Palliativt centrum på Linnéuniversitet har 

påbörjats för personal inom vård och omsorg (VoO) samt hemsjukvård (HSV).  

 NP utbildning ”Neuropsykiatriska funktionsmöjligheter – förståelse, bemötande och 

samverkan” har genomförts för personal inom samtliga avdelningar. 

 

Kompetensutveckling inom Individ och familjeomsorgen 

- Utbildning för familjehem ”Ett hem att växa i”. 

- BBIC utbildning 

- PYC (Parenting Young Children) 

- Rekrytering av familjehem 

- Barn som bråkar 

- Spelberoende 

- SOTIS - Tobak och ungdom 
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Kompetensutveckling inom vård- och omsorg 

- LSS-utbildning och rättspraxis för biståndshandläggare 

- BPSD utbildning 

- ROAG utbildning 

- Handledare utbildning för omvårdnadspersonal - steg 1 och steg 2 

- Workshop i förflyttningsteknik  

- Taktil massage 

- HLR utbildning 

- Synskada 

- Musik i vården (demensboende) 

- Webbaserad utbildning i basal vårdhygien 

- Webbaserad utbildning i diabetes typ 2 

- Webbaserad utbildning BPSD 

- Webbaserad utbildning Demens ABC 

 

Kurser inom omvårdnadsprogrammet har erbjudits personal inom äldreomsorg och omsorgen 

om personer med funktionsnedsättning. Dessa har finansierats av prestationsmedel. 

Under våren 2017 har nedanstående kurser genomförts för 13 personal. 

 Socialpedagogik 100 p 

 Äldres hälsa och livsvillkor 200 p 

 

Två omvårdnadspersonal har slutfört en YH-utbildning till specialistundersköterska, med 

inriktning mot äldre 2017.  

 

Ett tiotal personer inom VoO, läser distansutbildning till undersköterska. 

 

Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård 

- Funktionell sittställning, basutbildning för arbetsterapeuter 

- OEP – balans och styrketräningsprogram 

- Återkommande träffar för ULVE-handledare på Linnéuniversitetet 

- Sårvårdsutbildning samt uppföljning av verksamhetens resultat av såromläggningar 

och läkning av sår. 

- Infarter – säker hantering för sjuksköterskor. 

- Sjukdomslära och förskrivning av inkontinenshjälpmedel - utbildning för 5 

sjuksköterskor à 5 dagar i Växjö. 

- BPSD-administratörer 

- Klinisk ortopedisk medicin för arbetsterapeuter 

- Näringslära och nutritionsvårdprocessen 

- VISAM - kliniskt beslutstöd  

- Manuella förflyttningar 

- Den pedagogiska vägen  

- IAD & Trycksårsdagen 

 

Vår och höst anordnar Läkemedelskommittén i Region Kronoberg länsövergripande 

utbildningar, där kommunens sjuksköterkor bjuds in.  
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Övergripande mål och strategier för kommande år 

 

De mål vi kommer att jobba utifrån under 2018 finns mer detaljerat beskrivna i: 

- Verksamhetsplan 2018  

Övergripande mål för socialförvaltningen samt politiska mål för god ekonomisk 

hushållning. 

 

- Psykisk hälsa - handlingsplan 2018 

 

- Kvalitetsplan 2018 

Handlingsplan för kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård med bland annat 

kvalitetsregister, nutrition, vård i livets slut. 

 

Övrigt som förvaltningen bl.a. kommer att arbeta med är: 

- Intern kontroll 

Socialförvaltningens interna kontroll av verksamheten enligt nämndens beslut. 

 

- Statistik 

Använda resultaten från bland annat brukarundersökningar och Öppna jämförelse i 

kvalitetsarbetet.  

 

- Systematiskt förbättringsarbete kring avvikelserhantering  

 

- Kvalitetsuppföljning av särskilt boende. 

 

- Journalgranskningar 
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Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet  

Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 

2017” presenterades i oktober 2017, både för särskilt boende och för hemtjänst. 

Sammanställning för särskilt boende och för hemtjänsten i Uppvidinge 

kommun. 

Särskilt boende  

Resultatet visar att 85 procent av de som svarade på undersökningen har en 

positiv uppfattning om äldreboenden i sin helhet i Uppvidinge, riket 82 

procent. 

Frågor där andelen positiva svar är högst: 

 Bra bemötande från personalen: 97 procent, riket 94 procent 

 Känner sig trygg på sitt äldreboende: 92 procent, riket 88 procent 

 Lätt att få kontakt med personalen: 89 procent, riket 84 procent 

 

Frågor där andelen positiva svar är lägst: 

 Vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål: 31 procent, 

riket 47 procent 

 Besväras inte av ensamhet: 33 procent, riket 34 procent 

 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar: 42 procent, 

riket 49 procent 

 

Hemtjänst 

Resultatet visar att 92 procent av de som svarade har en positiv uppfattning 

om hemtjänsten i sin helhet i Uppvidinge, riket 89 procent. 

Frågor där andelen positiva svar är högst: 

 Bra bemötande från personalen: 99 procent, riket 97 procent 

 Känner förtroende för personalen: 97 procent, riket 91 procent 
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 Personalen kommer på avtalad tid: 93 procent, riket 85 procent  

 

Frågor där andelen positiva svar är lägst: 

 Besväras inte av ensamhet: 45 procent, riket 46 procent 

 Kan påverka vid vilka tider man får hjälp: 64 procent, riket 61 procent 

 Vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål: 66 procent, 

riket 64 procent 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2017-01-29  

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, särskilt boende” 

”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, hemtjänst” 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Marie Bennesved   

Utvecklingsledare   
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Uppföljning av fixartjänst 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden förlänger socialförvaltningens uppdrag för uppföljning av 

fixartjänst till mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden inrättade den 8 december 2016, § 174, fixartjänst i projektform 

under perioden 2016-12-15  till och med 2018-03-31. Det är en 

överenskommelse med kommunsstyrelsens arbetsmarknadsenhet, Uppjobb, 

att erbjuda fixartjänster. Tjänsterna innebär att personer som är 67 år eller 

äldre och bor i Uppvidinge kommun kan få hjälp med praktiska saker i sitt 

hem. 

Uppföljning av fixartjänsten ska ske i augusti 2017 samt februari 2018. 

Uppföljningen ska genomföras i samverkan med kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsenhet.  

Socialförvaltningen har inte erhållit den statistik som behövs för att 

återrapportera ärendet i februari 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivesle av förvaltningssekreterare, 2018-02-01 

Beslutet skickas till 

Kommunsstyrelsen 

Arbetsmarkandsenheten 

Områdeschefer Socialförvaltningen 

Ledningsgruppen Socialförvaltningen 
 

 

 

 Emma Majlöv Modig   

 Förvaltningssekreterare    
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Omorganisering av etablering och Hem för vård och 
boende 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden förlänger socialförvaltningens uppdrag att inkomma med 

underlag till nämndens sammanträde i mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden, § 140/2017, gav socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

underlag om omorganisering av etableringen och hem för vård och boende. 

Underlaget skulle redovisas till socialnämndens sammanträde den 8 februari 

2018.  

 

Socialnämnden gav även socialförvaltningen i uppdrag att tillsätta en 

oberoende granskare beträffande de ekonomiska konsekvenserna av 

omorganisationen. 

 

Socialförvaltningen har ännu inte något underlag att presentera för 

socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-01-25 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult  

Förvaltningschef   



 

 

 

 

 

 

 

Ärendet innehåller sekretessbelagda  

uppgifter och visas därför inte i sin helhet 
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Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd  

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar densamma till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Margaretha Schlees (M) lämnade in den 15 maj 2017 en motion till 
kommunfullmäktige om att se över utbetalningar av försörjningsstöd till 
familjer. Margaretha Schlee (M) föreslog i sin motion ”Växjömodellen” 
vilket innebär att försörjningsstöd betalas ut till kvinnan i familjen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade, § 54/2017, att överlämnade motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 136/2017, att remitterade ärendet till 
socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden, § 151/2017, gav socialförvaltningen i uppdrag att formulera 
ett yttrande och återkomma till socialnämndens sammanträde i februari.  

Yttrande om motion om att se över försörjningsstöd 
I handläggning av försörjningsstöd utgår socialsekreterare ifrån 
”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” som är godkännda och fastställda 
av Socialnämnden i Uppvidinge kommun § 86/2016.  
 
Enligt riktlinjerna ska varje aktuellt hushåll registreras i 
verksamhetssystemet. Ett hushåll består av vuxna (ensamstående, 
samboboende, gifta eller registrerade partner) och de barn för vilka 
vuxna i hushållet är försörjningsskyldiga. I dem fall samhörigheten 
består av: 
 

• en kvinna och en man så registreras alltid kvinnan som 
hushållsledare (registerledare) 
 

• två kvinnor eller två män registreras alltid den äldste 
som registersledare. 
 



Uppvidinge kommun 
Datum 
2018-02-02 

 
 

Sida 
2(2) 

 

 

Försörjningsstöd betalas via SUS-system som är kopplat till 
registerledare vilket innebär att bistånd i huvudsak betalas till 
kvinnan i familjen.  
 
I fall där det föreligger särskilda omständigheter, som bedöms 
individuellt, kan bistånd betalas ut via en kontoinsättning till den 
andre vuxne i familjen. Skälen till utbetalningen behöver dock 
tydliggöras och dokumenteras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av tf enhetschef vuxengruppen och förvaltningschef, 2017-
01-30 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Magdalena Nowakowska Annie-Lie Jarhult 
Tf Enhetschef vuxengruppen                    Förvaltningschef 
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Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande 

och återkomma till socialnämndens sammanträde i mars 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Ymer (S) lämnade, den 20 oktober 2017, in en motion om 

kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.  

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 31 oktober 2017, § 115, och 

kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, § 237, att remittera 

motionen till socialnämnden för yttrande senast i mars 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-01-23 

Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen, 2017-10-20 

Kommunstyrelsen § 237/2017 – Uppdrag gällande motion om 

kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

 

 Emma Majlöv Modig   

 Förvaltningssekreterare    
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade kvartal fyra år 2017 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap § 6 f samt LSS-beslut § 9 

och § 28 f-g. 

 

Kvartal fyra år 2017 finns det ett ej verkställt gynnande beslut. Beslutet som ej 

verkställdes gällde ledsagarservice. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Systemvetare/administratör, 2018-01-22  

Individrapport, 2018-01-22 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

Lena Eriksson  Annie-Lie Jarhult 

Systemvetare/administratör Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

 

 

Ärendet innehåller sekretessbelagda  

uppgifter och visas därför inte i sin helhet 
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Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29  

· www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förteckning över information från socialchefen 

Socialnämndens sammanträde den 8 februari 2018. 

Information 

1 Tjänster 

2 Vård och Omsorgschef 

3 Intern kontroll 

4 Presidieträffar mellan samhällsserviceförvaltningen, barn och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

5 PWC granskning 

6 Ekonomi 

 

 

 

 



 

 

 

Meddelanden 

2018-02-01  

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 

 · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förteckning över meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 8 februari 2018. 

MEDDELANDE 

1. KS § 222/2017, Förlängning av avtal med Uppcom AB 

2. KS § 224/2017, Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

3. KS § 233/2017, Revidering av omorganisation gällande 

kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 

4. KF § 140/2017, Budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020  

5. KF § 145/2017, Överflytt av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst,  

6. KF § 150/2017, Avsägelse av uppdragen som ersättare i 

socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i 

Uppcoms styrelse  

7. Dom i mål  

8. Dom i mål  

9. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr   

10. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

11. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

12. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

13. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

14. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

15. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

16. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden enligt Lex 

Sarah, Dnr  

 

 

 



Socialförvaltningen · Administrativa avdelningen 
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 Tfn: 0474-47282 Mobil: 070-6705194  

christoffer.persson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  
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Medborgarförslag om att organisera stödfamiljer  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående yttrande. 

Sammanfattning av ärendet  

En medborgare, med stöd av fem andra medborgare har skrivit ett 

medborgarförslag där man föreslår att Uppvidinge kommun organiserar 

stödfamiljer för att stötta familjer med barn placerade på annan ort. 

 

Kommunstyrelsen, § 62/2017, överlämnade förslaget till socialnämnden för 

upprättande av svar. 

Socialnämnden, § 152/2017, gav socialförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 

svar på medborgarförslaget till socialnämndens sammanträde i februari 2018. 

Yttrande  

Medborgarförslaget tar upp en viktig utmaning för socialförvaltningen, att 

rekrytera egna ansvarfulla familjer se till att de får god handledning så att de 

kan stötta det placerade barnet och ha en god kontakt med de biologiska 

föräldrarna. 

 

I medborgarförslaget föreslås att socialförvaltningen fördelar 6400 kronor 

extra per familj. Att höja familjernas arvode/omkostnad höjer inte de befintliga 

familjehemmens erfarenhet, kunskap eller lämplighet. Ett ökat arvode innebär 

inte att familjehemmen kan stötta det placerade barnet eller den biologiska 

familjen. Att stötta barnet i sin relation till sina föräldrar är ett uppdrag som 

ligger i kommunens öppenvård. Inledningsvis skulle en höjning av arvodet 

generera fler intresseanmälningar men det är ingen garanti för att 

familjehemmen som rekryteras är erfarna och ansvarfulla.  

 

I socialnämnden ”Riktlinje för individ- och familjeomsorgens 

familjehemsvård” ges ett direktiv:  

 

”Socialnämnden i Uppvidinge använder sig av Sveriges Kommuners och 

Landstings (SKL) rekommendationer när det gäller arvode och 

omkostnader till familjehem (www.skl.se).” 

 

”All ersättning som överstiger SKL:s riktlinjer kräver ett beslut taget av 

Arbetsutskottet.” 
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Kommunen kan arbeta med att möjliggöra för familjehemmen att delta i 

länets gemensamma familjehemsnätverk där de får utbyta erfarenheter 

med andra familjehem och delta på olika ämnesföreläsningar. 

Placeringseneheten har också påbörjat ett arbete med fokus på att barn och 

deras föräldrar uppmuntras att formulera framtida mål och 

genomförandet av vården i regelbundna möten med socialsekreterare och 

familjehem. En mycket viktig faktor för att barn och ungdomar inte skall 

vara placerade utan någon aktiv vård. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef placeringsgruppen och förvaltningschef, 2018-

01-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Jennie Stålfors  Annie-Lie Jarhult 

Enhetschef placeringsgruppen Förvaltningschef 
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