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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-27 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 27 mars 2017 kl 13.00-16.40. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), 1:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
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Övriga 
närvarande: Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Olle Larsson. Ersättare: Irene Ebbesson. 

Omedelbar justering, kommunkontoret i Båstad. 
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Olle Larsson / 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-03-27 

Från och med 2017-03-28 till och med 2017-04-19 

~;~_a_d __ 

Henrik Andersson 

§ 29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-27 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-27 

VN § 29 Dnr VN 000021/2017 - 700 
( Tillsyn av IVO på korttiden Skogsliden - Yttrande (Omedelbar justering) 
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VN § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-27 

Dnr VN 000021/2017 - 700 

Tillsyn av IVO på korttiden Skogsliden - Yttrande 
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Beskrivning av ärendet Inspektionen för Vård och Omsorg gjorde den 28 februari 2017 en föranmäld 
inspektion på korttidsvården Skogsliden i Båstad efter inkomna klagomål från 
enskild gällande brister i omvårdnaden. Inspektionen innefattade intervju med 
omvårdnadspersonal, enhetschef samt omvårdnadsansvarig sjuksköterska. IVO 
begär förutom journalkopior även en komplettering från medicinskt ansvarig 
sjuksköterska kring ett antal områden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Yttrandet godkänns och skickas till IVO som nämndens eget yttrande. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Föredragande Demenssamordnare/Mas Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Yttrandet godkänns och skickas till IVO som nämndens eget yttrande. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-13 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000021/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Jenny Bengtsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
IVO:s meddelande om komplettering 
Komplettering kring ärende Dnr 8.5-4858/2017-4- Svar från MAS 

Tillsyn av IVO på kortti_den Skogsliden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Inspektionen för Vård och Omsorg gjorde den 28/2 2017 en föranmäld inspektion på korttids
vården Skogsliden i Båstad efter inkomna klagomål från enskild gäll(lnde brister i 
omvårdnaden. 

Aktuellt 
Inspektionen innefattade intervju med omvårdnadspersonal, enhetschef samt omvårdnads
ansvarig sjuksköterska. IVO begär förutom journalkopior även en komplettering från 
medicinskt ansvarig sjuksköterska kring följande områden: 

• Redogörelse för hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar med omvårdnads
processen i det vardagliga arbetet samt vid förändrade hälsotillstånd. 

• Beskrivning av hur omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar med uppföljning av 
patientens läkemedelsbehandling, effekter och biverkningar. 

• Redogörelse för hur det säkerställs att sjuksköterskor i kommunen har tillgång till 
tillräckligt läkarstöd. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Yttrandet godkänns och skickas till IVO som nämndens eget yttrande. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Båstad enligt ovan 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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2013-03-13 

Handläggare 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Box 4106 
203 12 Malmö 

Komplettering kring ärende Dnr 8.5-4858/2017-4 

Svar från medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Redogörelse för OAS (omvårdnadsansvarig sjuksköterskas) 
omvårdnadsprocessen i det vardagliga arbetet. 

arbete med 

Bedömning- Initialt vid ankomst görs en första bedömning i form av inskriv
ningssamtal med patient och ev närstående/anhöriga. Detta innefattar 
anamnes och aktuell situation. Vård plan upprättas utifrån aktuella behov och 
omvårdnadspersonalen involveras i eventuellt delegerade arbetsuppgifter. 
Kontinuerligt deltar OAS i teamträffar. På korttiden håller man teamträffar 3 
gånger/vecka. Teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska 
och undersköterska samt enhetschef. Teamet samverkar och identifierar 
problem och behov hos de patienter som vistas på korttiden. Teamets syn
punkter tillsammans med OAS personliga möte med patienten ligger sedan 
till grund för sjuksköterskans fortsatta bedömning av behov och åtgärder. 

Planering- Målet för korttidsvistelsen definieras och OAS skapar vårdplaner 
utifrån patientens behov och kallar vid behov till en SI P(samordnad individu
ell plan) med behandlande läkare och övriga professioner. 

Genomförande- Vårdåtgärder från teamet planeras in för patienten och ge
nomförs av de olika professionerna i teamet. 

Båstads kommun 

Vård &omsog 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 v*' 
Plusgiro: 111111-1 I 
Org.nummer: 212000- 4 
bastads.kommun bast d. e 
www.bastad.se 
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Utvärdering- Varje vårdtagares specifika behov och resultat tas upp på team
träffen och utifrån detta samt besök hos patienten görs utvärdering av resul
tat och mål. 

Redogörelse för OAS arbete med omvårdnadsprocessen vid nytillkomna 
symtom/förändrat hälsotillstånd. 
Utöver ovanstående redogörelse för hur OAS arbetar strukturerat som 
grundläggande arbetssätt så uppmärksammas nytillkomna sym
tom/förändringar enligt följande. 
OAS går varje morgon igenom dokumentation från föregående dygn på de 
patienter som vederbörande ansvarar för. Detta tillsammans med en kom
munikation med personalen ligger till grund för prioritering av individuella 
besök hos patienterna. En sjuksköterska är ansvarig för hela korttiden och 
kommunicerar dagligen med personalen från båda grupperna på de olika vå
ningarna. Kontinuerlig kommunikation med personalen under arbetspasset 
ger indikationer på om prioriteringarna ska ändras och om nytillkomna situ
ationer uppstår. 
Beskrivning av OAS arbete med uppföljning av patientens läkemedelsbe
handling, effekter och biverkningar. 
Läkemedelsbehandlingen ligger som en del i det som teamet lyfter och som 
OAS följer upp vid personaliga besök hos patienten och utvärderingen av ef
fekter och biverkningar görs på samma sätt som övriga behandlingar och om
vårdnadsåtgärder. 
Är läkemedelsbehandlingen nyinsatt eller nyligen förändrad finns detta med 
som specifik frågeställning när det gäller verkan och biverkan vid teamträf
farna. 
Redogörelse för hur det säkerställs att sjuksköterskor har tillgång till till 
räckligt läkarstöd. 
I Båstads kommun finns tre vårdcentraler, två privata och en offentlig. Det är 
i huvudsak på dessa vårdcentraler våra patienter är listade. Sjuksköterskorna 
har tid för läkarstöd på respektive vårdcentral enligt ett schema: 
-Capio vårdcentral har 30 min/vecka till samtliga sjuksköterskor 
-Båstad-Bjäre läkarpraktik har 30 min x 2/vecka för samtliga sjuksköterskor 
samt en stående hembesökstid varannan fredag på Skogslidens vård boende. 
-Förslövs vårdcentral har 30 min x 2/vecka för samtliga sjuksköterskor. 
Utöver detta tillkommer bokade hembesök med respektive läkare och akuta 
hembesök från Falck läkarbilar samt telefonrådgivningsmöjlighet med VI P 
nummer till samtliga vårdcentraler. 
Utöver detta erbjuds utbildning från vårdcentralerna, 3 halvdagar/hal 
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Dessa insatser regleras i ett lokalt avtal för Läkarmedverkan för rådgivning, 
stöd och fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården. 
Vårt kvalitetssäkringsarbete med avvikelsehanteringen visar att avvikelser 
kring möjligheten att komma fram på telefon och även få återkoppling av lä
kare har identifieras vid enstaka tillfällen under senaste halvåret och dessa är 
under utredning med respektive vårdcentral. 
Samarbetsmöte med vårdcentralerna sker regelbundet, i detta forum lyfter 
vi eventuella synpunkter på behov av läkarstöd och liknande insatser. 

Båstads kommun 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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