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Verksamhetsplan 2018-Vård och Omsorg 

När vi planerar vår verksamhet inom Vård och Omsorg måste vi utgå ifrån kommunens vision och de mål som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse satt upp. 

Utifrån dessa så har Vård och Omsorg valt att fokusera på nedanstående mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är då värdighetsgarantierna? 

 

 Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som människa är nyckeln till ett värdigt liv.  

Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt. Det innebär t e x att vi som arbetar i Vård och Omsorg inte använder mobiltelefoner och 

datorer för privat bruk under arbetstid. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden vid liv. 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3:                                                                           

Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8  

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020  

 

Kommunstyrelsens mål 1:                                                                                         
Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov 

 

 

Kommunstyrelsens mål 10:                                                                                      
Vård och omsorg lever upp till värdighetsgarantierna som antagits i kommunen för att våra äldre och funktionsnedsatta ska kunna 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

 

 

Kommunstyrelsens mål 2:                                                                                         
Hjo kommun ska vara ett föredöme i att som arbetsgivare ta tillvara på människors kompetens oavsett bakgrund 
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Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva byta personal alltför ofta är viktigt.  

Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst när vi planerar semesterledigheterna.  

Med känd och van personal avses fast anställd personal och vikarier som fått en ordentlig introduktion i arbetet och som sedan arbetat kontinuerligt i 

verksamheten så att både brukaren och personalen känner sig trygga. 

 

Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv. 

Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att 

skriva din genomförandeplan. 

Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen 

alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa. Du och ditt kontaktombud kommer att ha ett välkomstsamtal där ni pratar om hur du vill att hjälpen ska 

utformas. 

 

SÄBO/Piren: Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet. 

Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång eller någon form av gymnastik 

Vi garanterar att du varje vecka erbjuds tid utifrån dina egna önskemål. Detta kan vara en stund för att lösa korsord, titta i album eller göra något annat som du 

uppskattar tillsammans med personal eller andra boende.  

 Ditt kontaktombud hjälper dig att skriva ned vad du har för önskemål kring din egentid i din genomförandeplan. 

 

SÄBO: Att kunna påverka sitt liv och att ha inflytande över sin boendemiljö är viktigt för att man ska känna sig respekterad som individ och lyssnad till 

Vi garanterar att våra äldreboenden arrangera en anhörigträff och ett boendemöte per  för de boende på våra äldreboenden, så att du som bor i äldreboende eller 

din företrädare får möjlighet att vara med och påverka ditt boende. 

 

Hemvården: Att känna sig trygg med att hjälpen utförs på den tid som överenskommits är viktigt för att Du fortfarande ska ha möjlighet att planera 

och styra ditt eget liv. 

Vi garanterar att överenskomna besökstider hålls i möjligaste mån. Vi ringer och meddelar dig om vi blir mer än 30 minuter sena pga. dåligt väglag, akuta larm etc. 

 

Nedanstående aktiviteter är de som Vård och Omsorg anser vara de mest prioriterade för att uppnå god kvalitet och en patientsäker vård inom Vård och Omsorg. Detta utifrån 

resultaten i 2017 års Kvalitetsberättelse, Patientsäkerhetsberättelse, Uppföljning av verksamhetsplan 2017 och Internkontroll 2017.  

Första delen av planen är mer fokuserad på strategiskt viktiga och övergripande förbättringsarbeten, som ofta spänner över helheten.  
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Aktivitet Beskrivning Påbörjas Klart Ansvarig enhet 

och person 

Ledningssystem för kvalitet - Ansvar/roller 

- Samverkan 

- Implementering/Personalens medverkan 

- Egenkontroll och riskanalyser 

Feb 2018 15/5 2018 Margareta F 

tillsammans med 

ledningsgruppen 

 

Avvikelsehantering En översyn av avvikelsehanteringen ska göras. Vi behöver bl a  

• förankra syftet med avvikelsehantering  

• förtydliga vad som ska rapporteras som en avvikelse 

• behov av tydligare rapporteringsrutiner mellan legitimerad personal och 

omvårdnadspersonal när en brukares hälsotillstånd avviker 

• förtydliga kopplingen mellan Senior Alert och avvikelsehantering 

• Översyn av behörigheter i Magna Cura så att enhetschefer ser den information 

de behöver för att kunna ta ansvar för delegerad hälso- och sjukvård samt för 

att säkerställa att personal har tillgång till vårdplan och tillfälliga insatser. 

• behov av att skapa arbetssätt som gör att enhetschef återkopplar resultatet av 

utredningarna till personalen 

Först därefter kan fler enheter anslutas till nya avvikelsehanteringssystemet. 

v. 14 2018  Grupp: Birgitta J, 

David, Marita, 

Annika och 

Yvonne, Lena och 

Annica. 

Nationella kvalitetsregister Förtydliga hur vi arbetar i team med våra nationella kvalitetsregister. Ansvar och roller i 

teamet samt tydlig rutin för teammöte. Vidareutbildning i BPSD (se nedan) 

April 18  Grupp: Birgitta J 

(grupp Gunilla L, 

Christina, Marita)  

IBIC Individens behov i centrum (IBIC) implementeras under 2018.  

-Handläggarna börjar handlägga enligt IBIC 1 april 2018, verkställighetsdelen kopplas på 

senare.  

-IBIC-samordnaren utbilda chefer och dokumentationsombud under 2018,  

dokumentationsombuden i sin tur utbildar omvårdnadspersonalen.  

-IBIC ställer också högre krav på all personal att arbeta personcentrerat. Vi behöver 

förankra det personcentrerade arbetssättet hos all personal. 

-IBIC samordnaren arbetar tillsammans med dokumentationsombuden kring följande 

hjälpmedel i det fortsatta arbetet: 

- Ta fram hjälptext till verkställarnas HUR-del 

v. 9  David Carlsson 

(tillsammans med 

IBIC styrgrupp) 
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- Arbeta fram lathundar/manualer för verkställighet. 

- Smartass utbildningar 

Ta fram en samtalsmall som följer MC både myndighet och verkställighet (bra att ha 

med sig i möte som ett hjälpmedel) 

Personalkontinuitet och 

Bemanning Hemvården 
Säkerställa en tillräckligt god personalkontinuitet och en god bemanning i Hemvården. 

Ta fram och analysera besöksstatistik. Ev. genomföra studiebesök i kommun/kommuner 

med god kontinuitet och samma planeringssystem. Säkerställa att vi använder 

Kompanion på rätt sätt och alla dess funktioner. Göra en översyn av grupperna och 

planerarnas roll i grupperna. 

v. 11  Annika Törner 

(Sofia Svanström, 

David Carlsson) 

Organisation HoS-enheten Hur ska HoS-enheten organiseras för att säkerställa en patientsäker vård? 

-Organisation 

-Rekrytering  

-Rutiner och Introduktion. Nyckeln till en säker hälso- och sjukvård är att personalen är 

trygg i utförandet av sitt arbete. För att säkra upp det ska HoS-enheten under 2018 ta 

fram ett introduktionsprogram som bygger på att man har en samlad rutinpärm. 

v 9  Birgitta Johansson 

(Lena von 

Heideken, Annika 

Törner, Hannele 

Nikula Raneryd) 

Delegering Revidering av rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt skapande av 

checklista för legitimerad personal vid delegering. Uppföljning av delegeringar. 

v 8  Lena von 

Heideken (med 

befintlig 

arbetsgrupp) 

Introduktion och 

basutbildning 
Säkerställa att all personal har nödvändig baskompetens (lagar, hygien, läkemedel, 

delegering, förflyttning, värdegrund och personcentrerad vård). Detta är ett led i 

skapandet av lärandeplattform. Ev. kommer gruppen undersöka om personalen behöver 

indelas i olika nivåer beroende på kunskapskrav. Ta ställning till modulutbildningarna. 

v 9  Gunilla, Annika, 

Christina, Lena 

von Heideken  

Demensteam Bygga upp ett demensteam för att säkerställa att vi har en god och sammanhållen 

demensvård i Hjo kommun (hemmet, dagverksamhet, korttid och boende).  Sätta 

arbetssättet inför öppnandet av demenscentrum Sigghusberg 2020. Demensteam 

förutsätter en personcentrerad vård. 

v 13  Sofia Svanström 

(Marita J, Annika, 

Birgitta J) 

Sätt ljus på natten Anta SKLs rekommendation. Utarbeta en handlingsplan för ”Sätt ljus på natten”. 

- Förtydliga arbetsledning nattetid. 

- Vad innebär det att ”Sätta ljus på natten”? Prata om kultur och arbetssätt. 

- Tydliga genomförandeplaner (checklista för att upptäcka behov). 

V 11  Hannele Nikula 

Raneryd (Marita J, 

Gunnilla L, Annica 

C) 
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Metodutveckling 

Funktionsvariation 

Genomföra en webbaserad utbildning inom Psyk E Bas; psykiatri, diagnoskunskap. 

Målgrupp: Stödboende, Sturebo, Gjutaren, Klammern. PSYK-E bas är en webbutbildning 

i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer 

med psykisk ohälsa.  

För att bättre förstå och tillgodose brukares behov ska personal inom 

funktionshinderområdet ges handledning från habiliteringen. Under 2017 påbörjades 

arbetet på Sturebo, och detta kommer att fortsätta. Nu går även Gjutaren igång med 

handledning kring enskilda brukares behov. 

LSS-boendena och Klammerns dagverksamhet har som mål att börja jobba enligt 

Delaktighetsmodellen (DMO). Utbildning hösten 2018 i Mariestad. Bekostas med egna 

medel på enheten under 2018. 

(International Child Development Programme. Utbilda personal så att de kan ge 

föräldrar verktyg att förstå sina barn med funktionsnedsättningar. Målgrupp: Personal på 

Kortebo, boendestöd och dagverksamhet. Evidensbaserad metod i samverkan med 

elevhälsan.  

Målet är att all personal inom boendena och på Klammern ska ha kompetens inom 

lågaffektivt bemötande. Vi kommer att undersöka om det finns möjlighet att den 

personal som redan utbildar inom Durewall-metoden även kan utbilda kring lågaffektivt 

bemötande, då metoderna är snarlika. Om inte, kommer andra möjligheter att utveckla 

kompetensen inom lågaffektivt bemötande att undersökas.) 

v 12 

 

 Yvonne Binnberg 

 

 

 

Christina 

Strömberg 

 

 

Yvonne Binnberg 

 

 

 

Yvonne B 

 

 

 

Christina S, 

Marita J 

  

- Avvakta nattkameror. 
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Gemensamma utbildningar 

och efterföljande 

implementering 

 

Enligt Utbildningsplan 2018 

 

-Durewall – förflyttning och bemötande vid utåtagerande beteende.  

Vidareutbildning av instruktörer i lågaffektivt bemötande 

- BPSD 2 dagar utbilda ca 15 personal inom särskilt boende, Hemvården och HoS. 

 

- Fyra grupper till ska gå palliativ webutbildning under våren. Efter avslutad 

utbildningsinsats behöver vi formulera styrdokument som all personal ska arbeta utifrån.  

 

- Hållbart arbetsliv i Skaraborg: Utvalda arbetsgrupper ges möjlighet att förbättra 

den psykosociala arbetsmiljön inom ramen för projektet (ca 16 personer).  

Hemvården och HoS-enheten kommer få möjlighet att arbeta i workshops för att 

förebygga psykisk ohälsa inom gruppen (omfattar ca 50 personer inkl 

omvårdnadspersonal och 6 ssk). 

 

- Genomföra kostutbildning 8/5 inom särskilt boende och Hemvården, 

Funktionshinder. Rutin om måltidsmiljö utifrån FAMM (Fem aspekter på Måltidsmodell) 

inkl rutin för dygnets alla måltider. 

 

-IBIC, enligt separat handlingsplan 

  Marita J 

(Christina S) 

 

Birgitta J 

 

Resp. enhetschef 

 

 

Samordnare för 

projektet 

(Amanda) 

 

Marita J,  

(Kostansvarig ssk, 

Annica) 

 

David C 

file://SRV-CL02-FS01.kommun.skovde.se/DeladeFiler/Hjo/Vo/Samarbete/Ledningsgrupp/Utbildningsplan%202018.docx


 8(10) 

 

Utöver ovanstående mer övergripande och generella förbättringsarbeten så ska även nedanstående åtgärder genomföras. Dessa är mer avgränsade till en viss del av 

verksamheten.  

 

Att göra lista  Beskrivning Påbörjas Klart Ansvar 

Avgiftstaxa LSS Översyn och beslut om ny avgiftstaxa 2018. April November 

2018 

David C 

tillsammans med 

Anette J 

Digitala signeringslistor Fortsätta implementeringen av digitala signeringslistor 

- åtgärda risker  

- skapa bra rutiner för digitala signeringslistor. 

- därefter Sigghusberg och Villa Rosell. 

Redan 

påbörjat 

 

Rutin: 30/4  

 

Birgitta J, MAS 

(tills med Lydia 

projektledare) 

Införa nyckelfritt 

medicinskåp i ordinärt 

boende som öppnas med 

personalens mobil (samma 

system som nyckelfria lås). 

Skåp i ordinärt boende finns på plats, men det finns fler som ej satts upp.  

-definiera vilka som ska ha så att alla skåp kommer ut och  

-skapa rutin för löpande arbete ska utarbetas.  

 Rutin klar 

30/4 

MAS och  

Birgitta J 

Digitala trygghetslarm på 

Villa Rosell 

Villa Rosell är den enhet som ännu inte har ett digitalt trygghetslarm. 

Förfrågningsunderlag är förberett för att kunna gå ut med upphandling av larm våren 

2018. 

 Maj 2018 Gunilla Lundmark 

Anhörigstöd nystart Anhörigstöd är numera fördelat på två funktioner som ska introduceras för verksamhet 

och anhöriga. Vi behöver sätta ”Hur vi arbetar” med anhörigstöd inom Vård och 

Omsorg. Ansvar, roller och arbetsfördelning som senare ska utmynna i att respektive 

enhet har specifik rutin för hur man arbetar med anhörigstöd på enheten.  

  David C (Niklas, 

Gunilla och 

Annika och 

anhörigsamordnar

na) 

Nya lokaler Kortebo Under 2018 behöver Kortebos verksamhet flytta till nya lokaler eftersom verksamheten 

har växt ur sina nuvarande lokaler.  

 Dec 2018 Christina S 

Förenkla helt enkelt - EC för Klammern informerar på Näringslivsfrukost (hösten 2018) 

- Kartläggning e-tjänster (se nedan) 

- Informationsbroschyrer och hemsida hålls aktuella 

 HT 2018 Yvonne 

Se nedan 

Respektive EC 

med stöd av 
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Annica/Kitty 

Kartläggning e-tjänster För att det ska upplevas som enkelt att kontakta kommunen behöver vi kartlägga 

behovet av e-tjänster. Arbetet med e-tjänster via kommunens hemsida/blanketter 

kommer att inledas med en analys som leds av två personer från Skövde kommun. 

KPR/KHR bör tillfrågas hur de ser på behovet av att prioritera e-tjänster före annan 

utveckling i vård- och omsorg. 

12 mars 

kartläggning 

15 juni 

2018 

David C 

Välkomstkit för nya 

brukare inom Personlig 

assistans 

Säkerställa en bra uppstart av nya brukare i Personlig assistans. Förtydliga informationen 

när man ingår samarbete med nya kunder. 

 

 15 maj Niklas 

Gustavsson 

(Birgitta 

Göthberg) 

Restaurang Guldkanten Klammern startar ett pilotprojekt där man erbjuder personer med matdistribution 

möjlighet att äta sin matlåda i Vallgårdens matsal 

Mars 2018 Utvärderas 

okt 2018 

Yvonne (Annika) 

Klammern Utarbeta ett underlag som kan visa om det finns behov av utökade lokaler på 

Klammern, tex rum till personer som behöver avskildhet samt rum för skapande.  

I underlaget ska det också ingå en utvärdering av beslutet om att ha öppna platser på 

Klammern.  

 Underlag 

innan maj 

2018. 

Yvonne 

 

Vård och omsorg Drift Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 

Intäkter -40 112 -40 905 – 39 024 

Kostnader 201 344 203 469 208 709 

Nettokostnader 161 232 162 564  

Tilldelad ram 161 959 162 584 169 685 

Resultat 727 20  

Gemensamt vård och omsorg 16 924 19 385 18 942 

Äldreomsorg 105 687 106 946 113 197 

Funktionsnedsättning 38 621 36 232 37 546 

Summa 161 232 162 564 169 685 
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