HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

Sida

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30- 11.40 Ajournering kl 09.30-09.45

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Ewa F. Thorstensson (M), ordförande
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik Sondell (C)
Rutger Gram (Kd)
Jörgen Fransson (S)

Ersättare:
Bertil Ask (S)

1]änstgörande ersättare:
Kerstin Lindell (Fp)
Annelie Nilsson(S)
Övriga deltagande

Fredrik Bellino (V), insynsplats §§ 37-42, §§ 44-49
Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef
Annica Carter, sekreterare
Tina Jensen, §41
Beatrice Dahlbäck §40
Birgit Bårring, MAS, §§ 39-40

Utses att justera

Jörgen Fransson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens kansli 2009-03-27

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

37·49

Ordförande

Ewa F. Thorstensson (M)
Justerande

U.H""'''H

(S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
2009-03-23

Datum för
anslags uppsättande

2009-03-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

~~k/r

Datum för
anslags nedtagande

.......................................................................

Annica Carter

2009-04-20

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

Sammanträdesdatum

Ou § 37

Val av protokolljusterare
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar utse Jörgen Fransson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

Sammanträdesdatum

Ou § 38

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 Sida
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Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

4 Sida

Sammanträdesdatum

Ou § 39

2009-209

Redovisning av registrerade avvikelser 2008
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Föredragande: Birgit Bårring, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bakgrund
Som en del av kvalitetsuppföljningen i verksamheten Vård och Omsorg ingår det
för all personal att registrera avvikelser som kan leda till skada eller risk för skada
hos vårdtagare/brukare/patient. Det finns riktlinjer utarbetade av Medicinskt ansvarig Sjuksköterska (MAS) som klargör hur man registrerar, analyserar och utvärderar vidtagna åtgärder på enhetsnivå. Under 2008 registrerades 97 fler avvikelser än under 2007. Ökningen har skett inom de flesta områden men mest inom
Fall och Läkemedel.
Generellt om avvikelsehanteringen i kommunen kan sägas att man under 2008
genomfört en informationssatsning om riktlinjerna för avvikelsehantering. Syftet
har varit att uppnå tydlighet och säkerställa att avvikelser anmäls på rätt sätt. Rutinen har reviderats under året och diskuterats på APTn ute i verksamheterna.
Uppfattningen är att avvikelsehanteringen fungerar inom Vård och Omsorg med
hjälp av de rutiner och det datastöd som finns. Under 2009 kommer dock datastödet att utvecklas och moderniseras ytterligare.
Vård och Omsorg återkommer i september 2009 med en redovisning av registrerade avvikelser under första halvåret av 2009.

Handling
Redovisning av registrerade avvikelser 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

5 Sida

Sammanträdesdatum

Ou §40

2009-158

Information: Närsjukvårdsprojekt Östra Skaraborg - Demensvård
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottets beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Beatrice Dahlbäck

Bakgrund
Projektet "Demensvård" är ett av sex projekt inom Närsjukvården. Bakgrunden
till projekten är beviljade stimulansmedel till kommuner och landsting inomProjektet Demensvård har som syfte att säkerställa demensvårdskedjan. Målet är att
förbättra rutiner för omhändertagande och förbättra samarbetsformerna. Isarnarbetet under projekttiden har utvecklingsområden tydliggjorts för att kunna arbeta
på förbättringar. Projektet har lett till förbättrat samarbete och utvecklande av rutiner för att förbättra vårdkedjan.
Handlling
Närsjukvårdsprojekt Östra Skaraborg - Demensvård 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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6 Sida

Sammanträdesdatum

Ou § 41

2008-487

Hjo kommuns avgiftstaxa inom Vård och Omsorg med tillhörande tillämpningsanvisningar
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad avgiftstaxa med tillhörande tillämpningsanvisningar att gälla från och med l juni 2009.
Föredragande: Avgiftshandläggare Tina Jensen och utredningssekreterare
Annica Carter
Bakgrund
Under 2008 fick förvaltningen i uppdrag att se över avgiftstaxan inom äldreomsorgen. En ny avgiftstaxa presenterades i september 2008 där förvaltningen föreslog ganska stora förändringar i avgiftstaxan. Förslaget återremitterades till förvaltningen § 115/2008. Sedan dess har kommunens avgiftshandläggare gått i pension och en ny avgiftshandläggare introduceras för närvarande i arbetet. På sitt
sammanträde den 23 mars 2009 behandlade omvårdnadsutskottet återigen ärendet.
Utskottets nya förslag till reviderad taxa innebär inga stora förändringar i taxans
uppbyggnad.
Förslaget till ny avgiftstaxa kommer att presenteras för Kommunala Pensionärsrådet 2009-03-26 då de får möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Handling
Hjo kommuns avgiftstaxa inom vård och omsorg med tillhörande tillämpningsanvisningar

Ajournering kl 09.30-09.45

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Ou § 42

2009-201

Nationell IT -strategi inom Vård och Omsorg
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den nationella IT -strategin för vård och omsorg.
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter
Bakgrund
En nationell IT -strategi för vård och omsorg presenterades i mars 2006. Strategin
har tagits fram av bl a företrädare för landsting och kommuner på nationell nivåStrategin innehåller flera byggstenar:
•

Vårdinformationen behöver följa patienten.

•

IT-stöden måste vara användarvänliga för personalen.

•

Informationen ska vara lättillgängligför patienterna.

För att detta kunna genomföras krävs att:
•
•
•

Lagar och regler revideras så att de kan ta tillvara teknikens möjligheter.
Gemensam informationsstruktur.
Gemensam teknisk infrastruktur.

Våren 2006 ställde sig Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundet
(SKL) bakom den nationella IT -strategin. Sedan dess har alla landsting/regioner
antagit strategin. SKL tillsatte 2007 ett projekt för att ta fram en kommunal handlingsplan för att få flera kommuner att anta och tillämpa strategin. Hjo kommun
deltar aktivt i arbetet som pågår i Västra Götalandsregionen och i Skaraborgs
kommunalförbund med att tillämpa den nationella IT -strategin.
Handling
Nationell IT -strategi inom Vård och Omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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8 Sida

Samma nträdesdatum

Ou § 43

2009-85

Remiss: Länsstyrelsens tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade: LSS
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner förvaltningens förslag till remissvar på Länsstyrelsens tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Föredragande: Marita Malmberg Edsö, vård och omsorgschej

Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat att inleda en tillsyn inom LSS-verksamheten. Hjo
kommun har tidigare sänt in samtlig dokumentation i ärendet.
Utöver detta begär Länsstyrelsen en redogörelse från kommunstyrelsen innehållande en beskrivning av organisationen vid den aktuella verksamheten och de
ställningstaganden som ligger till grund för organisationen, i förhållande tilllagstiftningens krav. Kommunstyrelsen kan i övrigt ge den information som kommunstyrelsen finner adekvat i ärendet. Kommunstyrelsen har i beslut § 11 200903-11 gett omvårdnadsutskottet i uppdrag att besvara remissen.
F örvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.

Handling
Remissvar: Länsstyrelsens tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade: LSS Handlingen är sekretessbelagd enligt 7 kap 4 § SekrL

Delges
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Ou § 44

2009-138

Boksluts- och framtidsdag 1 april: underlag från Vård och Omsorg
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet vill uppmärksamma kommunstyrelsen på följande:
Vård och Omsorgs budget för 2009 förutsätter oförändrade volymer inom äldreoch handikappomsorgen. Volymökningar och ökad vårdtyngd är dock redan konstaterade inom verksamheter där man inte har möjligheter att hämta hem motsvarande kostnader under resterande del av året. Inom verksamhetsområdet Vård och
Omsorg har man under 2007 och 2008 realiserat ett stort antal åtgärdsplaner för
att uppnå en budget i balans. Utöver dessa redan vidtagna åtgärder ser inte verksamheten någon möjlighet att genomföra ytterligare besparingar inom lagens ram.
Omvårdnadsutskottet önskar därför uppmärksamma kommunstyrelsen på att volymökningarna kommer att innebära budgetöverskridanden.
Bakgrund
I enlighet med ekonomi kalendern får omvårdnadsutskottet årets första budgetuppföljning i april. Mer detaljerad information om det ekonomiska läget kommer också att presenteras i samband med boksluts- och framtidsdagen den 1 april. Inför
denna dag har förvaltningen tagit fram ett presentationsmaterial som dels sammanfattar bokslutet för 2008, dels blickar framåt för att se om budgeten för 2009
är hållbar.

Handling
Boksluts- och framtidsdag 1 april

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Sammanlrädesdalum

Ou § 45

Diskussion: Avgörande inriktningar 2010
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet noterar diskussionen till protokollet.
Bakgrund
På boksluts- och framtidsdagen den 1 april kommer utskottet att diskutera sina
avgörande inriktningar för att avgöra hur dessa skall utformas inför 2010.
Handling
2009 års allmänna målinriktning för vård och omsorg i Hjo kommun

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Ou § 46

2008-281

Införande av valfrihetssystem enligt lag om valfrihet (LOV)
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Annica Carter, utredningssekreterare
Bakgrund
Förvaltningen informerade om inledningsfasen i arbetet med att utreda ett eventuellt införand av valfrihetssystem.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

12 Sida

Sammanträdesdatum

Ou §47

2008-589

Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen i Hjo kommun enligt 13
kap 2 § Socialtjänstlagen
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund
Länsstyrelsen har genomfört ett oanmält besök på Sigghusbergs äldreboende
onsdagen den 24 september 2008. Syftet var att se hur kommunen organiserar
och verkställer insatser till äldre, om insatserna har en god kvalitet
samt hur den enskildes rättssäkerhet garanteras.
Efter att kommunen besvarat vilka förbättringsåtgärder som tillsynen föranlett har
länsstyrelsen nu beslutat att avsluta ärendet. Länsstyrelsen kan konstatera att
kommunstyrelsen har utvecklat och genomför ett utvecklingsarbete inom den sociala dokumentationen. Kommunstyrelsen har även bedrivit olika utbildnings- och
informations insatser för att öka kvaliteten i det särskilda boendet. Länsstyrelsen
vill framhålla behovet av att ett socialt synsätt ska prägla en verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten. Länsstyrelsen riktar kritik för brister i den sociala dokumentationen.
När det gäller brister i kunskaper om synpunktshantering och anmälan om
missförhållanden, enhetschefs möjlighet att vägleda i det dagliga arbetet och
planering för att öka personalkontinuitet riktas ingen kritik. Detta på grund
av det utvecklingsarbete som pågår där möjligheter finns att komma till rätta
med de brister som påpekats.

Handling
Tillsyn av äldreomsorgen i Hjo enligt 13 kap 2 § SoL

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2009-03-23

Sammanträdesdatum

Ou § 48

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls:
Protokoll från Samverkan Vård och Omsorg 2009-02-19
Kommunstyrelsens beslut § 3212009: Remiss: Tillsyn enligt 26 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Länsstyrelsens begäran om redovisning avanmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen (2001 :453), Lex Sarah - äldreomsorgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

Sammanträdesdalum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-03-23

14 Sida

Ou § 49

Övriga Frågor
Fredrik Bellino (V) tog upp frågan om den pågående upphandlingen av hjälpmedel och hur detta påverkar hjälpmedelscentralen i Hjo kommun.
Vård och OmsorgschefMarita Malmberg Edsö informerade utskottet om att hon
sagt upp sig från sin tjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

