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1. Inledning 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2014 -07- 0 9 
Dnr .... K?. ... ! .~? .~}J? 
................................. :::, f-tiO 

Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare behöver vård och omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och delak
tighet. Rätten att välja och möjlighet till självbestämmande är viktigt. 
Det övergripande syftet med Vård- och omsorgsprogrammet är att skapa målsättningar för den utveckling som kommunen vill se för våra kommu
ninvånare, dvs vad som ska nås. Detta innebär insatser av förebyggande karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. 
De som har behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kom
munen. När det gäller barn och ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar så att dessa växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett 
Vård- och omsorgsprogram 2013 - 2020 för Båstads kommun. Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för utveckling
en och inriktningen av vård och omsorg. 

1.1 Tid 

Handlingsplanen för vård och omsorgsprogrammet gäller 2014-2018. Uppföljning sker årligen i särskild årsredovisning för planer och program. 
Revidering av handlingsplanen sker inför 2018 års nya mandatperiod. , 

1.2 Prioriteringar 

Prioriteringarna är utarbetade av kommunens utökade ledningsgrupp. Ansvaret för utförande är fördelat på respektive verksamhetsområde. 

1,3 Finansiering 

Insatserna i handlingsplanen arbetas årligen in i verksamhetsplan och budget. 
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1. Handlingsplanen 

1.1 Kommunens mål 

Vård- och omsorgstagare 
Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella be
hov. Därför är det mycket viktigt med ett ömsesidigt respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten. 
Ett antal kommuninvånare kommer från andra kommuner eller från andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att planera för och möta de sär
skilda behov som finns eller kan komma att uppstå och samtidigt motverka utanförskap. En viktig uppgift är att underlätta för individens egen plane
ring och ansvarstagande inför sitt åldrande och/eller utifrån dennes sociala miljö och/eller funktionsnedsättning 

Bli bemött med respekt 
och värdighet. 
Bli tillfrågad och lyssnad 
på när det gäller behov 
och önskemål, ha infly
tande över när och hur 
man får sin hjälp samt 
att stödet är flexibelt 
och snabbt kan anpassas 
när och om behoven 
förändras. 

*Vård- och omsorgs
tagaren är delaktig i sin 
genomförandeplan. 
*Genomförandeplan ska 
uppdateras vid föränd
ring och får inte vara 
äldre än 6 månader. 
*Starta boråd på vård
och omsorgboende. 

*Kontaktmannaskapsuppdrag är 
uppdaterat med tydligt syfte och 
ansvarsområde. 
*Genomförandeplan är framtagen 
och utarbetad för att kunna använ
das inom hela vård och omsorg. 
*Dokumentationsutbildning 
*Fokusgrupper 
*EHälsa 
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På
gående 

Kontaktperson I Kommun och enhets-
undersökningen, jan 

Enhetschef I * Delaktighet genomfö-
randeplaner 

Utvecklingsstrateg I *Antal genomförande
planer 
*Delaktighet bo
rådsmöte 
*Kontaktmannaskap 
*Omvårdnadsansvarig 
sjuksköteska 
Så tycker äldre om 
äldreomsorgen, jan 
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*Ges valfrihet att välja vem, 
som ska vara utförare av de 
beviljade insatserna. 

*Möjlighet att 
välja verkställare. 
*Möjlighet att 
välja boende. 

Förfrågningsunderlaget LOV är omarbetat I Klart 
för att möjliggöra för fler privata aktörer. 

Vård- och om- \ *Så tycker äldre om 
sorgchef äldreomsorgen jan 

*Antal i bytes kö till 
VoO juni, dec 

*Som yngre och med 
funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till 
en adekvat och me
ningsfull sysselsätt
ning/ daglig verk~ ' 
samhet och ett själv
ständigt liv. 

*Ökad extern samver
kan samt nätverksbyg
gande med såväl kom
munal verksamhet, för
eningar och närings
livet. 
*Båstads kommun ska 
öppna upp för fler in
terna arbetsplatser för 
våra funktionshindrade. 

Vård och omsorg 
bjuder in till 
information och 
erbjuder stöd till 
arbetsplatser 
och föreningar. 

Januari 2015 
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Verksamhetsområdescheferna 

Enhetschef stöd och omsorg 

Utvecklingsstrateg 

*Uppföljning i öppna 
jämförelser 
*Antal interna arbets
platser juni, dec 
* Antal externa arbets
platser juni, dec 
*Redovisa antal sam
verkansträffar dec 
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*Delges information som 
berör åldrandet, egen 
funktionsnedsättning, 
vikten av att ta hänsyn till 
egen hälsa och livssitua
tion samt säkerhet och 
trygghet. 
*Information om vård- och 
omsorgsverksamheter 
skall breddas och förbätt
ras genom att tydliggöra 
vilka förväntningar kom
muninvånaren kan ha på 
Vård och omsorg. 

*Starta upp ett team med 
ssk, sg, at och kurator för 
att erbjuda förebyggande 
insatser för alla över 80 
år. 
*Värdighetsgarantier 
skall införas i Båstad. 
*Kommuninvånarna är 
inbjudna till fokusgrup
per med uppdraget att ta 
fram vad som är viktigt 
för framtidens vård och 
omsorg. 
*Broschyrer tas fram för 
att distribueras på vård
centaraler, bibliotek, 
trygghetsboende och 
hemsida. 

Kostnad 1 500 000 kr för 
förebve:e:andeteamet. 

*Kvalitetskriterier är 
framtagna och beslutade. 
*Hälsofrämjande förhåll
ningssätt genomförs i 
studiecirkelform för all 
personal. 
*Läkemedelsgenomång 
på alla vård- och om
sorgboenden. 
*Information till vård
och omsorgspersonal 
och läkare på vårdcentral 
om olämliga läkemedel. 
*Information om läke
medel på anhörigträffar. 
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Kvalitetskriterierna 
ska upp på utveck
lingsforumet hösten 
2014 för implemen
tering 2015. 

Vård- och om
sorgschef 

Utvecklingstrateg 

*Jämförelse av 
hemtjänstdebut 
2014- 2018. 
Genomsnitt av alla 
65+ 
*lnformationsindex 
hemsida 
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Får stöd för att 
utöva sina intres
sen, så att var
dagen känns 
meningsfull och 
att det sker som 
en aktiv gemen
skap med andra. 

* Ökat inflytandet I Klart 
genom brukarstyrda 
kvällsaktiviteter inom 
Stöd och Omsorg. 
*Kontaktmannaskaps
uppdrag är uppdate-
rat med tydligt syfte 
och ansvarsområde. 
* Socialt innehåll ska 
skapa mötesplatser 
för alla utifrån in-
tresse. 
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Enhetschef 

Kontaktperson 

Utvecklingsstrateg 

Uppföljning i öppna jäm
förelser 
Kommun och enhets
undersökningen jan 
* Delaktighet genomfö
randeplaner 
*Antal genomförande
planer 
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1.2 Kommunens mål 

Vård- och omsorgsverksamhet 
Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård- och omsorgstagarens resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som 
möjligt med god livskvalitet. 

Vård- och omsorgs
verksamheten ska 
med stöd av gällande 
lagstiftning, individ
anpassat arbetssätt 
och ett ständigt för
bättringsarbete kunna 
möta våra vård- och 
omsorgstagares behov 
med kvalitet. 

*Vård och omsorg 
arbetar med att 
systematiskt kvali
tetssäkra verksam
heten genom att 
medverka i de nat
ionella kvalitetsre
gistren Senior 
Alert, BPSD och 
Palliativa registret. 
*Arbeta fram en 
handlingsplan uti
från analys av kla
gomål och syn
punkter. 
*Erbjuda brytsam
tal och eftersamtal. 
*Arbeta förebyg
gande med åtgär
der för att för
hindra att trycksår 
uppstår. 

*Tydliggöra tröskelbegrep
pen. 
*Införa Senior Alert i hem
vården. 
*Införa BPSD i hemvården. 
*Genomföra smärtskattning. 
*Utföra munhälsobedöm
ningar. 
*Vård och omsorg ska införa 
bedömningsinstumentet 
ÄBIC, äldres behov i centrum. 
**Hälsofrämjande förhåll
ningssätt genomförs i studie
cirkelform för all personal. 
*Dokumentationsutbildning 
för all personal. 
*Uppdatera allmän informa
tion från alla yrkeskategorier 
av omvårdnadsansvarig sjuk
sköterska. 
*Vårdstatus ska uppdateras 
av omvårdnadsansvarig sjuk
sköterska. 
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På
gående 
arbete 
ÄBIC 
införs 
hösten 
2014. 

Myndighetschefen 
Vård utvecklare 
SAS 
Utvecklingsstra
teg 

*Kvalitetsregisternas 
resultat ska följas upp 
och analyseras feb, maj, 
sep och nov 
i ledningsgruppen och 
på hälso- och sjukvård
enheten. * Åtgärdsplaner 
av klagomål/synpunkter 
redovisas i ledninggrup
pen för Vård och omsorg 
två gånger per år. 
*Uppföljning i öppna 
jämförelser. 
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*Aktivt följa utvecklingen 
av olika behandlingsme
toder för att ge demens
sjuka en vård med kvalitet 
och i ett tidigt skede 
kunna anpassa verksam
heten mot aktuella behov. 

*Att arbeta med BPSD
registret och få en bra 
struktur i omvårdnadsar
betet kan bidra till en ökad 
livskvalitet för personer 
med demenssjukdom. 
BPSD betyder Beteende
mässiga och Psykiska sym
tom vid Demens. 
* Erbjuda BPSD till alla 
med demensdiagnos som 
har hemsjukvård. 
*Personal inom demens
verksamhet ska genomgå 
en webbaserad ABC
utbildning. 
*Vård och omsorg utreder 
möili!!het till vårdhund. 

*Kompetensförstärkning 
med demenssjuksköterska 
och Silviasystrar i ett 
demensteam. 
*Utreda frågan kring 
demenscenter inom 
Båstads kommun. 
*Kunskaps- och kompe
tensbank kring demens
sjukdom ska finnas att 
tillgå på demenscentrat. 

Kostnad för demenscenter: 

Kostnad för demensteam: 
1500 000 kr. 
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*Uppdraget kring 
demenscenter ska 
var klart i juni 
2014. 
*Erbjuda BPSD 
2015. 
*ABC-utbildning 
december 2015. 

Vård- och om
sorgchefen 
Vård utvecklare 
Utvecklingsstra
teg 

*Kvalitetsregisternas 
resultat ska följas upp 
och analyseras feb, 
maj, sep och nov 
i ledningsgruppen och 
på hälso- och sjuk
vårdenheten. 
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*Ha en hälso- och sjukvård av 
hög kvalitet där tydliga ansvars
gränser och utvecklande sam
verkansrutiner bidrar till att 
skapa smidiga och effektiva 
övergångar mellan kommunen 
och Region Skånes ansvarsom
råden. 
*Samverkansrutinerna och an
svarsfördelningen ska syfta till 
att alltid ha vård- och omsorgs
tagarens bästa i fokus och arbeta 
med förebyggande hälsoarbete. 

*Utse fast vårdkontakt 
*Genom ledningskraft 
arbetar Vård och omsorg 
långsiktigt med förbättrad 
kvalitet där förbättrings
arbetet innefattar god 
demensvård, god vård i 
livets slut, god läkeme
delsanvändning och sam
manhållen vård och om
sorg. 
*Införa NPÖ Nationell 
patientöversikt. 

* Deltar i Ledningskraft 
som är ett nationellt 
förbättringsarbete som 
vänder sig till hälso- och 
sjukvårds- och äldre
verksamheter i hela 
landet, där målgruppen 
är verksamheter från 
slutenvård, äldreomsorg 
och primärvård. 
* Fyra gånger per år 
träffar Vård och omsorg 
vårdcentralerna i kom
munen vilket skapar 
möjligheter att sam
verka över verksam
hetsgränserna. 
*Tillsammans med 
vårdcentralerna införa 
ronder på vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen. 
*Det har införts att 
kommunens sjukskö
terskor har en timme till 
förfogande/vecka per 
vårdcentral, sjukskö
terskan har även tillgång 
till läkare under denna 
timme. 
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Pågående 
arbete 
Lednings 
nings
kraft 
pågår 
tom 2015 

Vård- och om
sorgschef 

Medicinskt Ansva
rig Sjuksköterska 

Vård utvecklare 

Utvecklingsstrateg 

*Resultatet från öppna 
jämförelser kring läke
medelshanteringen 
redovisas i ledningrup
pen och hos sjuk
sköterskorna årligen. 
*Uppföljning Kommun 
och enhetsundersök
ningen 
*Fast vårdkontakt 
*Livets slut 
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Användande av mo
derna tekniska hjälp
medel som underlättar 
vardagen och ger möj
lighet till bland annat 
förbättrad rörligheten, 
förbättrat utbytet av 
information samt 
skapa en för vård- och 
omsorgstagaren mer 
anpassad vård och 
omsorg. 

J 

*Arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster arbetar 
hälsofrämjande, före
byggande, behandlande 
och rehabiliterande. Ett 
komplement till det 
rehabiliterande arbetet 
är förskrivning av 
hjälpmedel. 
*Ett projektarbete för 
att se resultat av nattro 
med ny teknik genom
förs med hjälp av 
stimulansmedel för 
ehälsa. 

*Ett antal nya upphandlingar av 
hjälpmedel har gjorts och arbetstera
peuter /sjukgymnaster har deltagit i 
visning och utbildning på Medelpunk
ten med anledning av att de nya avta
len trätt i kraft. 
*Medelpunkten har ständigt utbyte 
med förskrivare (arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster i kommunen) 
vård- och omsorgstagare och anhö
riggrupper för att utveckla verksam
heten kontinuerligt. 
*Arbetet med att revidera gamla och 
ta fram nya rutiner för uppföljning av 
hjälpmedel har påbörjats och fortsät
ter. 
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Pågående 
arbete 
ehälsa 
2014 

Enhetschef 
Rehab 
Utvecklingsstrateg 

*Följa upp och analy
sera resultatet av må
nadsredovisningen från 
Medel punkten. 
*EHälsa följs upp juni 
och dec. 
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Vård- och omsorgsta
garen känner sig trygg 
i de olika vård- och 
omsorgsboenden i 
kommunen. 

*Erbjuda Senior Alert till alla vård- och om
sorgstagare med hemsjukvård 
*Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregis
ter som finns tillgängligt via webben där 
varje person, 65 år eller äldre, registreras 
med riskbedömning, vidtagna åtgärder och 
resultat inom områden fall, nutrition, tryck
sår och munhälsa. Med hjälp av Senior Alert 
utvecklas nya förebyggande arbetssätt för att 
öka möjlighet till bästa möjliga vård och om
sorg. 
*Att arbeta med BPSD-registret och få en bra 
struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till 
en ökad livskvalitet för personer med de
menssjukdom. BPSD betyder Beteendemäss
iga och Psykiska symtom vid Demens. 
*Vård- och omsorgtagare ska vara delaktig i 
sin genomförandeplan. 
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Pågående I Enhetschef 
arbete 

Omvårdnadsansvarig 
Sjuksköterska 

Vård utvecklare 

U tvecklingsstrateg 

*Kvalitetregisternas resultat 
ska följas upp och analyseras 
feb, maj, sep och nav i led
ningsgruppen och på hälso
och sjukvårdenheten. 
*Följa upp upp resultatet för 
trygghetsfaktorn i under
sökningen: vad tycker äldre 
om äldreomsorgen årligen. 
*Bemötande 
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*Lätt hitta en enkel och tyd
lig information över var man 
som vård- och omsorgstaga
ren kan vända sig för att få 
information om vilka rättig
heter och skyldigheter man 
har då man är i behov av 
stöd.och hjälp. · ' 
*Informationen bör även 
finnas tillgänglig på ett antal 
andra utvalda språk. 
*Informationen om vård
och omsorgsverksamheten 
och den verksamhet som 
genomförs är väl känd för 
kommuninvånarna/blivande 
vård- och omsore:stae:are. 

*Information om vård
och omsorgsverksam
heten skall breddas och 
förbättras genom att 
tydliggöra vilka förvänt
ningar kommuninvåna
ren kan ha på vård och 
omsorg. 
*Utveckla hemsidan och 
förbättra broschyrer. 

Kvalitetskriterier 
är framtagna och 
beslutade. 
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Våren 2015 Enhetschefer I *Följa upp och ana-
lysera resultatet i 

Socialt ansvarig socionom I öppna jämförelser 
årligen. 

Kommunikationsavdelningen I *Hemsida 

Utvecklingsstrateg 
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*Utifrån lagar och förordningar 
arbetar man förebyggande med 
hälsoarbetet av utvecklingen och 
stödet till närstående. Se närstå
ende som en viktig resurs och sam
arbetspartner och utforma stödet 
utifrån dennes behov. 
*Utveckling och fördjupning av 
samarbetet med aktuella förening
ar, stöd- och frivilligorganisationer. 
Ger äldre personer och personer 
med psykosocial ohälsa eller med 
funk-tionsnedsättning möjlighet 
till att skapa och/eller behålla soci
ala nätverk och bidrar till att skapa 
meningsfulla inslag i vardagen. 

*Planera för möjligheterna att 
skapa ett gemensamt aktivitetshus. 
En samlokalisering av flera kom
munala stödenheter skulle öka möj
ligheterna till en utslussning till den 
öppna arbetsmarknaden utifrån 
normaliseringsprincipen. 
*Erbjuda anhörigråd inom alla 
verksamheterna varje temin. 
*Bjuda in till anhörigträffar två 
gånger per år till alla våra verksam
heter. 
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*Vård och omsorg har 
påbörjat en kartläggning 
av behovet av anhörigstöd 
genom enkätundersök
ning för att se vilket behov 
som finns i Båstads kom
mun. 

Hösten 
2015 

Enhetschef 
för aktivie
ring och 
socialt inne
håll. 
Enhetschef 
för stöd och 
omsorg. 

Analysera och ge 
förslag till åtgär
der utifrån pro
tokollen från 
anhörigråden. 
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1.3 Kommunens mål 

Boende och närmiljö 
Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och behovet av vård och omsorg förväntas öka kraftigt efter år 2020. Samtidigt 
förväntas morgondagens äldre och personer med funktionsnedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat 
utbud av produkter och tjänster. I slutet av perioden beräknas den största ökningen av antalet äldre kommuninvånare (över 65 år) bli i kommunens 
södra del. 
I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt i bra bostäder. Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar (Bå
stad/Östra Kamp, Torekov /Västra Kamp och Förslöv /Grevie) inriktas mot ett allsidigt bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtel
seformer som är lämpade för alla. Bostäder och miljöer anpassas i största utsträckning till att möjliggöra boende även för personer med funktions
nedsättningar och bör ha tillgång till social och allmän service samt kommunikationer. 

Medverkar till att vård- och 
omsorgstagare kan bo kvar i 
ordinärt boende med bibehål
len livskvalitet. 

Rehabiliterande synsätt och bostadsanpass
ning i kombination med hjälpmedel och nya 
tekniska lösningar möjliggör kvarboende
principen. 
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Införa Äldres 
behov i cent
rum, ÄBIC 

Pågående I Vård- och om
sorgschef 

Myndighetschef 

Handläggaren föl
jer upp beviljade 
beslut. 
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*Utemiljöer, bostäder, kommunikationer, 
offentliga mötesplatser och lokaler är tillgäng
liga. 
*Vård- och omsorgsboende med tillhörande 
övriga lokaler är väl anpassade efter aktuellt 
behov och bidrar till en modern vård- och om
sorgsverksamhet med kvalitet. 

*Vård och omsorg skall se över 
boendestandarden och vilket be
hov av anpassning som finns på 
bostäderna. 
*Vård och omsorg ska medverka 
vid planering av utemiljö vid vård
och omsorgsboende. 
*Tillgängliggöra utemiljöer och 
offentliga miljöer och lokaler. 

Samverka med 
teknik/ service 

Planering för utbyggnad av vård- och om- 1 Ta fram ett underlag för behov av vård- och 
sorgsboende i hela kommunen. omsorgsboende i hela kommunen. 
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2018 

2014 

Kommunchef 

Vård- och om
sorgchef 

Teknik/Service 

Vård- och om
sorgchef 
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Ändamålsenliga bo
städer, för personer 
med funktionsned
sättning som omfat
tas av LSS och som 
har ansökt och bevil
jats ett boende enligt 
LSS, byggs alternativt 
iordningsställs. 

Pågår en utredning till en 
handlingsplan för att sä
kerställa att behovet av 
bostäder för funktions
hindrade tillgodoses. 

2014 
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Vård- och omsorgschef I Resultat i icke verk
ställda beslut. 
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*Iordningsställande al
ternativt byggnation av 
trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i 
samtliga kommundelar. 
Kan detta inte ske genom 
bostadsföretag på mark
naden säkerställs detta 
genom ägardirektiv till 
Båstadhem. 
*Få intresserade entre-
prenörer att bygga 
seniorbostäder där efter
frågan finns och på plat
ser där eventuellt stöd 
kan samordnas med 
andra vård- och om
sorgsresurser samt övrig 
allmän service. 

*Vård och omsorg 
har fått i uppdrag 
att ta fram kriterier 
för trygghets bostä
der i Båstads kom
mun. 

*Utröna om det 
finns intresse att 
bygga trygghetsbo
ende och seniorbo
ende i Båstads 
kommun. 

*Vård och omsorg 
har en representant 
som medverkar i 
utvecklingsgruppen. 

2014 Vård- och omsorgchef 2014 

Kommunchef 
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*Främja tillgängligheten 
och möjligheten till an
passade och goda all
männa kommunikation
er. *Möjlighet till delak
tighet i utvecklingen 
kring färdtjänst 
/kollektivtrafik ocp in
frastrukturfrågor. 

_, 

*Vård och omsorg 
har en representant 
som medverkar i 
nätverk kring färd
tjänst. 

*Möjlighet att er
bjuda boende i när
het av närstående. 

*Nära samarbete med 
trafikhuvudmännen. 

2018 Vård- och omsorgschef 

Utvecklingsstrateg 

Kommunchef 

Samhälls byggnadsch ef 
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1.4 Kommunens mål 

Kompetens 
Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs flera olika yrkesgrupper. Det krävs stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga för 
samtlig personal inom Vård och omsorg. Det är av största vikt att all personal i alla nivåer får möjlighet till vidareutbildning. Detta för att de ska växa 
i sin yrkesroll och höja verksamhetens kompetens och kvalitet. 

Finns en personal- och kompetensförsörjning 
som ger möjlighet att flexibelt möta de olika 
behoven av insatser inom vård- och omsorgs
verksamheten. 

*Erbjudit jobbgaranti till alla som är godkända 
på praktik och teori i Båstad på omvårdnads
programmet. 
*En intern utbildning har genomförts för som
marvikarier. 
*Det har påbörjats en dokumentationsutbildning 
för all vård- och omsorgspersonal 
*Ledningsgruppen och ett antal sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och biståndshandläggare har 
gått en utbildning på Uppsala universitet i Vär
degrund. 
*Utbildningsprogammet för 2014 har påbörjats 
med Värdskap. 
*Stöd och omsorg dokumenterar webbaserat. 
*Hälsofrämjande förhållningssätt genomförs i 
studiecirkelform för all personal. 
*Ge stöd i form av handledning till personal
grupperna. 
*Utreda framtidens behov av kompetens inom 
Vård och omsore-. 
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Personalen har en ökad kunskap kring sjukdomen 
demens och dess olika vård- och behandlings
metoder. 

Medarbetarnas 
kompetens an
vänds och utveck
las för att möjlig
göra delegation av 
beslut långt ut i 
organisationen. _, :.r 

*Vård och omsorg har anställt 
äldrepedagog för att säkerställa 
att utbildningsbehovet följer 
utvecklingen inom vård och om
sorg på nationell nivå. 
*En inventering ska göras på 
kompetensbehovet för pedago
ger inom drama, sång, rörelse 
och dans. 
*Det ska påbörjas en lyfttekniks
utbildning för all vård- och om
sorgspersonal som är en åter
kommande utbildning 4 
gånger /år. Utbildningen utförs 
av kommunens egen rehabper
sonal. 
*Det planeras för studiecirkel i 
palliativ vård, där det är sjuk
sköterskan som är ansvarig för 
LCP som håller i utbildnine:en. 

*All personal ska genomgå en webbase
rad utbildning i ABC-demens. 
*Ge stöd i form av handledning samt 
utbildning av minnesmottagningen. 
*Utreda möjlighet att utveckla ett de
menscenter inom Båstads kommun. 
*Erbjuda föreläsning till både personal 
och närstående kring demenssjukdo
mar. 

Använda medar
betarnas kompe
tens och kunskap 
genom att visa 
intresse och ge 
utrymme till med
arbeterna på APT
eller teammöte. 
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Medverkan till att utveckla och behålla 
den lokala certifierande vård utbild
ningen (Båstads Vård- och omsorgs 
College) 

, ·_. 

En stor del av personalen inom Vård och omsorg har 
gått handledarutbildning genom Båstads Vård- och 
omsorgs College för att kunna ta emot elever på ett 
professionellt sätt. 
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1.5 Kommunens mål 

Kvalitet 
Ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för en modern vård- och omsorgsverksamhet. För att utveckla och stärka kvaliteten ska verksamheten 
dokumenteras och följas upp. Detta för att kunna jämföra verksamheten med andra liknande verksamheter. 
Övergripande gäller alltid enligt SoL och LSS: "Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras, utredas och 
avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål". 
Under 2013 ska lokala värdighetsgarantier för Båstads kommun utarbetas. Varje värdighetsgaranti ska ge en tydlig och konkret information om de 
möjligheter till omsorg som kommuninvånaren kan få ta del av via kommunen. De lokala värdighetsgarantierna är en utveckling och fördjupning av 
kvalitetskriterierna. 

Ett kvalitetssystem finns inom Vård 
och omsorg så att såväl den egna 
som andra deltagande företags 
kvalitet i verksamheten granskas. 

*Utför intern kontroll i alla verksam
heter som följs upp med handlingspla
ner för åtgärder. 
*Införa ÄBIC som ett bedömnings
instrument för att utreda behov av 
stöd som ett instrument för bistånds
handläggarna. 
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Socialt ansvarig 
socionom 
Medicinskt ansva
rig sjuksköterska 
Myndighetschef 

*Vart annat år internkon
troll 
*Uppföljning i frågor där 
det finns förbättringsom
råde året efter. 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Värdighetsgarantier 
följs upp årligen, 
erfarenheter re~u,;

visas löpande till
sammans med åt
gärdsplan när så 
krävs. 

Plan för uppföljning av 
värdighetsgarantier ska 
tas fram. 

Lokala värdighets
garantier är fram
tagna. 

2013 
Pågående 

*All personal inom alla verksamhet
er i Vård och omsorg rappoterar in 
avvikelser. 
*Avvikelser och genomförda åtgär
der samt upprättad åtgärdsplan 
dokumenteras och följs upp av 
närmsta chef/arbetsledare. 
*Avvikelsehanteringen är ett sätt att 
kvalitetssäkra vet ksamheten. 
*Resultaten från Vård och omsorgs 
synpunktshantering, kvalitetssäk
ringar och andra utvärderingar re
dovisas kontinuerligt till berörda 
utskott, verksamhetsansvariga och 

ersonal inom Vård och omsor ~-

*Utför intern kontroll 
i alla verksamheter 
som följs upp med 
handlingsplaner för 
åtgärder. 
*Alla skriver avvikel
ser och enhetschefen 
följer upp och åtgär
dar vid varje APT
samt teammöte. 

En ny Lex Sarah-rutin 
har utarbetats, där en 
utredningsgrupp kom
mer att handlägga alla 
Lex Sarah- rapporter. 
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Vård- och om
sorgschef 

Socialt ansvarig socio
nom 

Pågående I Alla medarbetare 
inom Vård och 
omsorg 
SAS 
Medicinskt an
svarig sjukskö
terska 
Myndighetschef 

Uppföljning sker genom 
avvikelser och klago
mål/ synpunkter. 

*Synpunkter /klagomål 
redovisas i KS och led
ningsgruppen en gång per 
år. 
*Avvikelser redovisas till 
KS och ledningsgruppen 
två gånger per år. 
*Lex Sarah och Lex Maria 
redovisas två gånger per år 
till KS och ledningsgrup
pen. 
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2. Avslutning 

Begreppsförklaring 

Anhörig 
En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 
Behovsbedömni ng 
Behovsbedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/muntligt eller på annat sätt från 
den enskilde och/ eller dennes juridiska företrädare. Behovet och rätten till stödet handläggs enligt SoL 
och/eller LSS. Skälighets bedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) eller utifrån goda levnadsvillkor 
(enligt LSS) 
Bostadsanpassning 
Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att klara livsföringen 
i eget boende utifrå~ bostadens karaktär. 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9. 9 
Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad med särskild service. Båda 
boendeformerna innebär stöd gällande omvårdnad och fritid. 
Genomförandeplan 
En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS, som görs tillsammans med den enskilde. 
Genomförandeplanen gäller för "hur" stödet ser ut ut ifrån den enskildes perspektiv. 
En genomförandeplan gäller tills en ny skrivs eller stödet upphör. 
Hemsjukvård 
Läkare på primärvårdsnivå ska godkänna all överföring till den kommunala hemsjukvården. I ordinärt 
boende styrs den av tröskelprincipen. I vård- och omsorgs boendena har kommunen ansvaret för hälso- och 
sjukvården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning av vissa hjälpmedel är en del 
av det kommunala ansvaret. Förskrivning av hjälpmedel följer ej tröskelprincipen. 
Hemvård 
Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den enskilde att bo hemma och ha 
kontakt med andra. Hemvård innehåller såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och insatser för att 
stimulera social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Insatsen 
ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygghet i den egna bostaden och tillgodose de behov den 
enskilde inte kan få tillgodosett på annat sätt. 
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Kontaktman 
Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård- och omsorgspersonal. 
I kontaktmannaskapet ingår samordning av beviljat stöd eller insatser. En kontaktman ska helst vara en 
person i personalgruppen som har mest och mer ingående kontakt med den enskilde. 
Korttidsboende 
Är en boendeform inom vård- och omsorgsboende, som under kortare tid används vid övergående 
stödbehov. Målet är att återgå till ordinärt boende. Kan även användas i väntan på vidareutredning av 
vård- och omsorgsbehov eller för växelvård för att avlasta närstående i omvårdnadsarbetet. För 
korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett myndighetsbeslut. 
Närstående 
Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 
Ordinärt boende 
Boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. 
Parboende 
För den som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgsboende, ska det anses ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo under förutsättning att paret 
dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. 
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av ett sådant boende 
Seniorbostäder 
Används som samlingsbegrepp för alla varianter av mellanboendeformer, dvs seniorbostäder, 
plusboenden, bogemenskaper, kooperativ etcetera, som ingår i det ordinära bostadsbeståndet. Sådana 
bostäder utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste 
ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt. I bostadsrätter kan maxålder förekomma. 
Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9 
Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och omsorg. Bostaden kan ses som en 
anpassad bostad som kommunen har tagit fram på grund av den enskildes behov av särskild utformad 
bostad. 
Trygghets boende 
Ett trygghetsboende är ett boende/bostad för personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller 
syskon räcker det att en har fyllt 70 år. 
Det är inte ett vård-·och omsorgsboende utan ett ordinärt boende med en utökad service som trygghetsvärd 
och vissa gemensamma utrymmen/funktioner, som ingår i hyresavgiften. 
Lägenheterna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som 
kräver hjälpmedel för förflyttning. 
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Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
Tröskelprincipen 
Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av regionen 
finansierad primärvård så har regionen vårdansvaret. 
Vård- och omsorgsboende 
Är en boendeform för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa kan 
service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har ansvar för såväl sociala som medicinska 
insatser, förutom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård- och omsorgsboende krävs en 
behovsbedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose vård- och omsorgstagarens behov 
kan vård- och omsorgsboendena ha olika inriktningar. Det kan vara inriktning mot demenssjukdomar, 
somatiska (kroppsliga) sjukdomar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och 
kompetens. 
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