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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 1av16 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 27 februari 2017 kl 13.00-16.50. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande, jäv§ 18 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande, jäv§§ 17-18 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KO) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP), ordförande§ 18 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SO) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 
Mimi Sterner (L), tjg. ers. för Irene Ebbesson § 17 

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
Adem Qerimaj (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 12-16 
Mimi Sterner (L), ej tjänstgörande ersättare§§ 12-16, 18-25 
Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas, 
Magnus Ohlsson, myndighetschef. 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Olle Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 3 mars 2017 kl. 13.00. 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-02-27 

Från och med 2017-03-04 till och med 2017-03-26 

Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 

VN § 12. Dnr VN 000001/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 13 Dnr VN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 14 DnrVN 000004/2017 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 15 Dnr VN 000027 /2017 - 700 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 

VN § 16 Dnr VN 000022/2017 - 700 
Verksamhets berättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 17 Dnr VN 000124/2016 - 200 
Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

VN § 18 Dnr VN 000013/2017 - 906 
Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

VN § 19 Dnr VN 000026/2017 - 700 
Ramprogram för vård- och omsorgs boende 

VN § 20 Dnr VN 000017 /2017 - 700 
Ökade kostnader inom Vård och omsorg för tilläggskontrakt på Skogsliden 

VN § 21 Dnr VN 000005/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 22 
Delgivningar 

DnrVN 000006/2017 - 900 

VN § 23 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
Delegationsbeslut 

VN § 24 Dnr VN 000032/2017 - 700 
Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna 

VN § 25 Dnr VN 000033/2017 - 700 
Semestervikarier till sommaren 2017 

usterandes si naturer 

Sida 

2av16 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av16 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. UlfJiewertz utses som justeringsperson. 

2. Olle Larsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 3 mars 2017 kl. 13.00 på 
kommunkansliet. 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 13 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4 av16 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
( förvaltningen. Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Beslut 

( 

( 

( 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information angående bilarna inom Vård och omsorg: olyckor /tillbud. 
Information angående ersättningslokal för Gläntan i Grevie. 
Väckt ärende - Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna. 
Väckt ärende - Semestervikarier till sommaren 2017. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 

Beskrivning av ärendet 

Protokollsanteckning 

Beslut 

VN § 14 Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till 
särskilt boende 

b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
c). Mottagningsteam (Åsa Johnsson Stierna, utvecklingsledare) 
d). 3-4:an, Bjärehemmet -Återrapportering 
e ). Möjlighet för besök av vård- och omsorgschefen i partigrupperna 
f). Framtidsfullmakt. Dnr: 000023/2017-700 
g). Bilarna inom Vård och omsorg: olyckor/tillbud. 
h). Ersättningslokal för Gläntan i Grevie. 

Irene Eb besson (S), med stöd från Ulf Jiewertz (M), lämnar in följande 
protokollsanteckning i ärendet, under punkt a): Budget för 12 platser 
till korttidsvård är lågt räknat. En översyn av detta ska göras till nästa 
sammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

5av16 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000027 /2017 - 700 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 

Sida 

6av16 

Beskrivning av ärendet Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Under 2016 har arbetet med 
att kvalitetssäkra vården varit ett prioriterat område. Kvalitetsregister
användningen har ökat och arbetet har implementerats i de olika grupperna 
som arbetar nära vårdtagaren. Identifiering av risker sker kontinuerligt genom 
avvikelsehanteringen som finns i alla verksamheter. En satsning som ökat 
kompetensen kring dokumentation har varit den utbildning om social
dokumentation som omvårdnadspersonalen deltog i under hösten 2016. 
Under året har en Lex Maria-anmälan och tre Lex Sarah-anmälningar 
skickats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2016 godkänns. 

Föredragande Mas Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2016 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2017-02-13 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000027 /2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

2016 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, SAS 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäker hets berättelse av vilken det ska framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. Vilka resultat som uppnåtts. 

Aktuellt 
Under 2016 har arbetet med att kvalitetssäkra vården varit ett prioriterat område. Kvalitets
registeranvändningen har ökat och arbetet har implementerats i de olika grupperna som 
arbetar nära vårdtagaren. Identifiering av risker sker kontinuerligt genom avvikelse
hanteringen som finns i alla verksamheter. 

En satsning som ökat kompetensen kring dokumentation har varit den utbildning om 
socialdokumentation som omvårdnadspersonalen deltog i under hösten 2016. 

( Under året har en Lex Maria-anmälan och tre Lex Sarah-anmälningar skickats in till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Förslag till beslut 
( Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Jenny Bengtsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
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Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

Övergripande mål och strategier 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet 

Uppföljning genom egenkontroll 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Riskanalys 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Hantering av klagomål och synpunkter 

Sammanställning och analys 

Samverkan med patienter och närstående 

Övergripande mål och strategier för kommande år 
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Sammanfattning 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen
derår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts. 

Under 2016 har arbetet kring avvikelsehanteringen fortlöpt. 
Antalet läkemedelsavvikelser var 2016 - 1057 st (2015 - 881 st). 
Antalet fallrapporter var 2016 - 1216 st (2015 -1013 st). 

Införandet av arbetskläder till alla medarbetare inom vård och omsorg 
har genomförts under året. Detta har ökat förutsättningarna till en god 
hygien i verksamheten. 

Under året har delar av vård och omsorgsverksamheten flyttat till nya 
lokaler på Bjäredalen i Förslöv. Förändringarna och flytten har innebu
rit en del påfrestningar för verksamheten men också många vinster. 

Utbildning under året för all vård och omsorgspersonal i socialdoku
mentation har höjt kompetens hos medarbetare inom området och 
kommer att följas upp med en ny dokumentationshandbok. 

Projektet "Matglädje" som startade 2015 har fortsatt under 2016 och 
medfört ett ökat fokus på måltidsmilj ö och näringsriktiga måltider för 
våra vårdtagare. Måltidsordningen har ändrats på särskilda boende och 
man serverar numera det största huvudmålet på kvällen och är mer flex
ibel men tiden för när övriga måltider serveras. Utvärdering ska ske un
der 2017. 

Övergripande mål och strategier 

Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Li
kaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förut
sättningar att en säker vård kan ges. 
Vård och omsorg har under året arbetat med systematiskt kvalitetsför
bättring i enlighet med det ledningssystem som tagits fram. (Socialsty
relsen föreskrifter och allmänna råd om ledningsssystemför systema
tiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011 :9). 

4 

( 

( 

( ' 

( ' 



( 

( 

( 

( 

Strategi 

• Kvalitetssäkra vården genom att strukturerat arbeta med upp-
följningar av avvikelser 

• Arbeta med riskbedömningar 
• Strukturera arbetet med synpunkter och klagomål 
• Arbeta med de nationella kvalitetsregistema Senior Alert (Fall, 

munhälsa, nutrition och trycksår), Svenska palliativ registret, 
BPSD-registret (Register för Beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demens) samt Svedem (Svenska demensregistret) 

• Arbeta med ÄBIC - Äldres behov i centrum 
• Arbeta med processer som ett led i en ökad kvalitet för vård och 

omsorgstagaren 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden (vårdgivaren) ska planera, leda och kon
trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Vård- och omsorgs
nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitets
arbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Verksamhetschefens ansvar: 
Verksamhetschefen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vår
den samt främjar kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet 
ska verksamhetschefen ta fram, fastställa och dokumentera rntiner för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att 
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

Medicinskt ':llsvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar: 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med v:erk
samhetschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och 
säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete som finns för den kommunala hälso- och sjukvården. Den medi
cinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, 
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhet
ens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bl.a. att tillse att författnings bestämmelser och andra regler 
är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner 
för verksamheten samt att personalen inom kommunens hälso- och 
sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 
ställs på verksamheten. 
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Enhetschefens ansvar: 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhets
chef och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i 
verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den intro
duktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. En
hetschefen ansvarar för att planera arbetet så att delegerad och/eller in
struerad personal finns i tjänst för de hälso- och sjukvårds uppgifter 
som kräver det. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsar
betet följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsar
betet. 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt 
vilka åtgärder som geno:t;nförts för ökad patient
säkerhet 

Senior Alert 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förbyggande vård och 
omsorg. Under året har riskanalyser, åtgärdsplaner och uppföljningar 
genomförts för förebyggande av undernäring, trycksår och fallolyckor. 
Alla vård- och omsorgsboende är väl framme med riskanalyser och 
händelser såsom fallolycka, trycksår och undernäring. 
Senior Alert erbjuder en webbutbildning "Att främja äldres hälsa" till 
personalen och 2016 var Båstad kommun bäst i Sverige på att ha ge
nomfört denna enligt Senior Alert med 143 deltagare i kommunen. 
Antalet riskbedömningar i kommunen var under året 126st. 
Källa: Senior Alert 

Förbättringsförslag 2017 
•Alla personer >65 år och som har insatser från hemsjuk
vård/rehabpersonal samt omvårdnadsinsats ska erbjudas riskbedömning 
enligt Senior Alert. 

Svenska pallia tivregistret 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till 
syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att 
på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för 
god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt för-
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bättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett 
diagnos. Samtliga kommunens verksamheter i vård och omsorg regi
strerar i palliativregistret. 
Resultat kvalitetsindikatorer från Palliativregistret Båstads kommun 
2016 

Socialstyrelsens indikatorer 
under perioden 2016:1 - -2017:1 för valda enheter 

. . ' . 
" 

;.ndel med dolumtntu:ad symtomshttning ... r: Andel crdin1nd1 inj d .tionsliktmtdel mo t Jng: ut 
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I - Mål\•ånfe Resut~t 

Källa: Palliativregistret 

Förbättringsförslag för 2017 
• Att använda resultat från Palliativregistret i förbättringsarbeten. 
• Öka andelen med dokumenterad symtomskattning till 80% 
• Att öka andelen brytpunktsamtal till 80% 

LCP 
LCP-standard vårdplan i livets slut används i hela kommunen när pati
enten kommer i ett palliativt skede. Systemet är väl etablerat och im
plementerat. Detta har resulterat i en bättre kvalitet för vård och om
sorgstagaren i livets slut. De har även medfört ett bättre samarbete mel
lan läkare och sjuksköterskor som gynnat vård och omsorgstagaren. 
Under året har tvärprofessionella grupper bestående av sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska haft samarbete. Detta i 
syfte att arbeta fram bra rutiner samt att få ut dessa till alla professioner 
inom vård och omsorg. Under 2017 planeras att införa en utvecklad va
riant av LCP -NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård) som är ett 
ännu bredare verktyg för att på ett strukturerat sätt identifiera behov och 
sätta in specifika åtgärder kring palliativ vård. 
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Förbättringsförslag för 2017 
• Implementera NVP i hela kommunen som ersättning för LCP. 
• Utbildning i palliativ vård och symtomlindring för sjuksköters

kor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom (BPSD) 
BPSD är ett kvalitetsregister och arbetsverktyg för personalen. Symto
men bedöms utifrån allvarlighetsgrad och :frekvens och bakomliggande 
orsaker utreds. Personalen beslutar därefter om lämpliga vårdåtgärder 
som kan lindra symtomen utifrån en personcentrerad grund. 
Vård och omsorg använder sig av BPSD på i huvudsak vård- och om
sorgsboendena med demensinriktning, Skogsliden och Almgården. An
tal registreringar under 2016 var 43stjämfört med 18st under 2015. 
Under året har två administratörsutbildningar på två dagar genomförts i 
kommunen. Totalt har 46 personer i kommunen denna utbildning. Bå
stad kommun har även under 2016 fått en egen certifierad utbildare som 
ansvarar för arbetet med kvalitetsregistret och kan utbilda nya administ
ratörer. Kvalitetsindikatorer för Båstads kommun, www.bpsd.se : 
an 
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Förbättringsförslag för 2017 
• Sänka användningen av olämpliga läkemedel i kommunen hos 

personer med demenssjukdom till riksgenomsnittet. 
• Använda BPSD-registret som verktyg och arbetssätt inom alla 

enheter i kommunen där det bor och vistas personer med de
menssjukdom. 

Svedem (Svenska demensregistret) 
Båstads kommun har under året börjat använda Svedems modul för sär
skilt boende som ett komplement till BPSD- registret. Exempel på kva
litetsindikatorer som kan följas i SÄBO (Särskilt Boende) via SveDem 
är: 

Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med 
demensläkemedel 
Andel där levnadsberättelsen ligger till grund för vårdens utfor
mande 
Andel där individuella miljöanpassningar finns beskrivna i ge
nomförandeplanen. 

Förbättringsförslag för 2017 
• Implementera Svedem på särskilda boende för personer med 

demenssjukdom. 

Demens ABC 
Demens ABC är en webbutbildning från Svenskt Demenscenterum och 
som ger en grundläggande kunskap om demenssjukdom och bemötande 
utifrån nationella riktlinjer vid demenssjukdom. Utbildningen har under 
året använts som fortbildningen inom vård och omsorg för att öka kom
petensen på området. 
Hittills har 138 personer genomfört webbutbildningen i Båstads kom
mun. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• All personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 

genomgå utbildning Demens ABC. Diplom till enheter där 
minst 90% personal gått utbildningen, ska delas ut. 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de 
senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendefor
mer men också multisjuka äldre i ordinärt boende som idag är ordine
rade i medeltal 8-10 olika läkemedel. Den omfattande läkemedelsan
vändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsin
teraktioner. Ett flertal studier har också visat att det förekommer irrat-

9 



ionell och potentiellt olämplig behandling med vissa läkemedel, bland 
annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter 
samt långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och all
varlig konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos 
äldre är det faktum att en betydande andel av akuta inläggningar av 
äldre på sjukhus idag beror på läkemedelsbiverkningar. 
I enlighet med Socialstyrelsens indikatorer bör en minskning ske av föl
jande: 
•Olämpliga läkemedel 
•Olämpliga läkemedelskombinationer 
• Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre 
I kommunens avtal med vårdcentralerna är läkemedelsgenomgångar ett 
prioriterat mål. 

Förbättringsförslag för 2017 
• Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla 

vårdtagare/patienter där vi har ett hälso och sjukvårdsansvar och 
som är 75 år eller äldre samt har 5 läkemedel eller fler. 

Nutrition 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika eller över
vinna sjukdom och återfå hälsa. Kosten som serveras på vård och om
sorgsboenden skall vara anpassad efter de närings behov som vård och 
omsorgstagaren individuellt bedöms ha. Omvårdnadsansvarig sjukskö
terska ansvarar för att en riskbedömning enligt Senior Alert genomförs. 
För personer i riskzon ska riskanalyser göras tillsammans med den en
skilde. Alla problem med nutritionen skall dokumenteras i omvårdnads
journalen. Specialkost ordineras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
Under året har projektet måltidsglädje genomförts. En av förändringar
na som gjorts är att man förlagt huvudmålet senare på dagen för att nä
rings och kaloriintaget ska fördelas bättre över dygnet. 

Tiden från dagens avslutande måltid till nästkommande dags första mål
tid kallas nattfasta. Nattfastan bör ej överskrida 11 timmar. Är nattfas
tan längre, ökar risken att kroppens byggstenar omvandlas till energi, 
vilket leder till förlust av viktiga proteiner. För lång nattfasta minskar 
också möjligheten att tillgodose individens energi- och närings behov. 
Äldre personer med för lång nattfasta löper risk för flertal skador så 
som undernäring och fallskador. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Att den ofrivilliga nattfastan inte är längre än 11 tim, detta ska 

följas upp med mätningar under en veckas tid höst och vår. 
• Att det i vårdplanen/genomförandeplanen ska framgå hur even

tuella kvällsmål/nattmål ska serveras för att minska nattfastan. 
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Introduktion till sommarvikarier 
Till samtliga sommarvikarier anordnades en gemensam introduktion där 
teori varvades med praktik. Teorin bestod bl.a. av information om hy
gien, förflyttningsteknik, läk:emedelshantering och dokumentation. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Ytterligare förbättra och utöka introduktionen till sommarvika

rier genom att arbeta med förbättringsförslag efter 2016 års in
komna utvärderings svar. 

Hygien 
All nyanställd persorial ska få en grundläggande information kring ar
betstagarens ansvar gällande vårdhygien. 

En utbildning i vårdhygien hölls för chefer och legitimerad personal 
från Vårdhygien Skåne under 2016. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Hygienronder för minst två vård- och omsorgsboende i kommu

nen. 
• Uppföljning av rutiner kring tvätt och användningen av arbets

kläder inom vård och omsorg. 

Dokumentation 
Patientdatalagen SFS 2008:355 reglerar en vårdgivares behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också be
stämmelser om skyldighet att föra patientjournal. En patientjournal är 
först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som 
ansvarar för vården. Den utgör ett arbetsverktyg eller underlag för be
dömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte 
träffat patienten tidigare. Journalen är även en informationskälla för pa
tienten om erhållen vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i kvali
tets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården 
samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård som pa
tienten erhållit. Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp för 
dokumentation bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköters
kor, systemansvarig och MAS. 

Förbättringsförslag 2017: 
• Uppdatera mtinema och riktlinjerna för dokumentation i kom

munen. Ta fram en dokumentationshandbok för vård och om
sorg. 
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J ournalgranskning 
Enligt kvalitetsledningssystemet skall loggar kontrolleras. Dessa har 
utförts utan anmärkning, vilket tyder på att den inre sekretessen är väl
fungerande. 

Förbättringsförslag 2017: 
• Genomföra tvärprofessionella j ournalgranskningar 

Fall och fallolyckor 
Orsakerna till att äldre faller brukar ha att göra med muskelstyrka, ba

lans, gångsvårigheter, syn och :i;:eaktionsförmåga. Detta kan förebyggas 
med träning, säkerhet i miljön, översyn av läkemedel och hjälpmedel. 
Sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadsperso
nal bör alla vara involverade i det förebyggande arbetet i fallförebyg
gande åtgärder. Under året har rehab och sjuksköterskor deltagit i Fallpre
ventionskampanjen från Socialstyrelsen - Balansera mera. 

Registrering av fallolyckor 
Ijournalsystemet registreras alla fallavvikelser och 2016 fanns 1214st 
fall inrapporterade. Förra året siffra var 1034st 
Senior Alert används för att riskbedöma för fall. Här registreras vaije 
fall som en händelse och med åtgärdsprogram. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Den tvärproffessionella arbetsgruppen för fallprevention ska ta 

fram ett vårdprogram för fallprevention i Båstads kommun. 

Delegering 
Det finns möjlighet för legitimerad personal att delegera arbetsuppgifter 
till reellt kompetent personal. En delegering skall alltid vara skriftlig, 
personlig och tidsbegränsad. Delegering får inte förekomma för att lösa 
personalbristsituationer. Delegeringarna skall regelbundet följas upp. 
Därför bör sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten inte an
svara för fler än tjugo delegeringar. Den legitimerade personalen som 
delegerar ska vara såväl formellt som reellt kompetent, vilket innebär 
att man inte kan delegera hälso- och sjukvårdsinsats om man själv inte 
praktisera den. Varje enhet ska enligt§ 2e HSL (1982:763) vara be
mannad med fonnellt kompetent personal i erforderlig omfattning. 
Inom vård och omsorg finns det en arbetsgrupp för delegering bestå
ende av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och MAS. 
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Munhälsa 
Många äldre har problem med sin munhälsa. Vid inflyttning till ett 
vård- och omsorgsboende bör sjuksköterskan göra en munbedömning 
utifrån riskfaktorer och riskgrupper. Bedömningen skall dokumenteras i 
omvårdnadsjournalen. Det är viktigt att personalen är med vid den år
liga munhälsobedömningen, som boende enligt lag har rätt till, för att få 
information om hur munhålan skall skötas. Personalen skall ges möjlig
het att delta i den utbildning som utföraren av munhälso bedömningar 
ger. Det finns en samverkansöverenskommelse med Region Skåne om 
samarbete vid munhälso bedömningar och den överenskommelsen skall 
vara känd av alla berörda. Region Skåne har upphandlat munhälsobe
dömningar, utbildning för kommunens personal i munhälsa och mun
vård samt i förekommande fall nödvändig tandvård av tandvårdsföreta
get Oral Care AB. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Att alla verksamheter erbjuder medarbetare grundläggande mun

hälsoutbildningar. 

Medicinsk teknik 
Medicintekniska produkter t.ex. liftar, sondmatspumpar och luftmadras
ser med aggregat skall provas ut individuellt av paramedicinare eller 
sjuksköterska och det skall dokumenteras i omvårdnadsjoumalen. Övrig 
personal skall utbildas och instrueras i hur produkterna används. Det 
skall finnas bruksanvisningar på svenska vid produkterna och kontroll 
skall ske regelbundet av fo1mellt tekniskt utbildad personal. En inventa
rielista bör finnas där det bland annat skall anges hur ofta över
syn/kontroll skall ske för att produkten skall vara säker. Det skall finnas 
skriftliga rutiner för dessa produkter och upphandling b.ör ske enligt 
fastställda rutiner. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Följa upp hur användningen och att funktionskontroller fungerar 

inom både hemsjukvård och särskilda boenden. 
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Rehabilitering 
Vid behov av rehabilitering skall en rehabjournal upprättas. Patient som 
har behov av arbetsterapeutisk träning eller sjukgymnastik skall erbju
das detta. Det kan ske individuellt eller i grupp. Hjälpmedel skall utpro
vas individuellt av behörig personal. Vid behov skall ADL-status upp
rättas. Kommunen ansvarar för rehabilitering vid dagverksamhet, i sär
skilt boende, i korttidsboende och i ordinärt boende (enligt gällande 
överenskommelse). Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har under året 
deltagit i bl.a följande kvalitetshöjande insatser: 

-deltagande i nätverk: Beslutsstöd, Palliativt nätverk, Skånska nätverket 
för fallprevention, Senior alert. 

-utbildning: Rehab har genomfört förflyttningsutbildningar för personal 
inom vård och omsorg, både ordinarie och sommarvikarier, för personal 
inom stöd och omsorg 

Fysioterpeutens insatser 
Fysioterapeutens/sjukgymnasten ansvarar för sjukgymnastik, träning, 
rådgivning och utprovning av t.ex. gånghjälpmedel. Träningen ska leda 
till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs 
i vardagen. Viss träning delegeras vidare till omvårdnadspersonal. 

Arbetsterapeutens insatser 
Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar förmågor som behövs för 
att klara ett vardagligt liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta 
sig och att sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten för
skriver hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringsprocessen. 
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Mottagningsteam 
Under året har ett tvärprofessionellt team, bestående av undersköters
kor, sjuksköterskor, rehabpersonal samt biståndshandläggare, startats 
upp för att underlätta hemgång från sjukhuset efter inläggning. SVPL -
samordnad vårdplanering genomförs i hemmet i anslutning till att per
sonen kommer hem och teamet genomför insatser som behövs under de 
första 14 dagarna. Därefter sker en uppföljning och utifrån behov kan 
personen då få fortsatt hemvård och/eller hemsjukvård. Detta innebär 
att personen får insatser i sitt eget hem och ges möjlighet till en 
snabbare rehabilitering. Utvärdering av detta arbetssätt kommer att ske 
under 2017. 

SIP (Samordnad individuell plan) 
Under 2016 har användningen av SIP ökat. Oftast initieras dessa möten 
av husläkare men även av kommunens hälso och sjukvårdspersonal 
samt biståndshandläggare. Resultatet av en genomförd SIP dokumente
ras i it-systemet SVPL-IT och här kan sedan de olika vårdgivarna ta del 
av dokumentet. Samtycke från personen krävs alltid. 

Förbättringsområden 2017: 
Erbjuda SIP till patienter/vårdtagare som ingår i kategorin "Mest sjuka 
äldre" För att ingå här krävs att minst fyra av nedanstående kriterier ska 
vara uppfyllda: 
- Tre eller fler kroniska diagnoser 
- Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna 
- Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.) 
- Klarar inte den personliga omvårdnaden 
- 75 år eller äldre 
- Inskriven i hemsjukvården 
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Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontrollen har innefattat: 

• jämförelser av verksamhetens resultat och uppmärksammande 
av utvecklingsområde sker med uppgifter i de nationella kvali
tetsre gistren 

• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i öppna 
jämförelser 

• journalgranskning 

• avvikelsehantering 

• internkontroll 

• oanmälda interna inspektioner i verksamheterna 

• loggkontroll 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur kommunens vård och om
sorg samverkar med andra vårdgivare. Formerna för samverkan sker på 
olika sätt. Vi har samverkansformer som regleras i olika samverkansdo
kument och det sker samverkan utan att dessa är reglerade i särskilda 
dokument. 

• Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso
och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
• Överenskommelse om palliativ vård i Skåne 
• Överenskommelse om habilitering i Skåne 
• Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsätt
ning/sjukdom 
•Lokalt avtal om läkarmedverkan med Förslövs Vårdcentral 
•Lokalt avtal om läkarmedverkan med Båstad Bjäre Läkarpraktik 
• Lokalt avtal om läkaimedverkan med Capio Citykliniken, Båstad 
•Regelverk för Samordnad vårdplanering, SVPL-it 
•Riktlinjer för uppsökande tandvård i Skåne 
•Medelpunkten gällande hjälpmedel 
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Inom följande område sker samverkan utan skriftliga samverkansavtal: 

• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i nordväst Skåne träffas 1 
gång per månad 

• Möte med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra 
Skåne, sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg och represen
tant från primärvården, 3 gånger på våren och hösten. 

Riskanalys 

I avvikelserutinen inom kommunen finns angivet att det är enhetsche
fens uppdrag att initiera riskanalyser. 
Riskanalyser sker alltid i samband med organisationsföreändringar och 
större rutinförändringar. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 §och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Hantering av avvikelser 

Den personal som upptäcker eller är delaktig i avvikelsen kontaktar 
tjänstgörande sjuksköterska som vidtar omedelbara åtgärder om så 
krävs och bedömer om kontakt med läkare ska tas. Om inte situationen 
är så akut att omvårdnadspersonalen direkt kontaktar 112. 
Avvikelsen ska dokumenteras i Safe Doc i samband med avvikelsen. 
Enhetschefen gör en intern händelseanalys: 
- beskrivning av händelseförloppet 
- redogör för de troliga bakomliggande orsakerna 
- vilka åtgärder kommer att vidtas för att händelsen inte skall upprepas 
Vid allvarliga avvikelser ska MAS kontaktas. MAS bedömer och utre
der om anmälan skall ske enligt Lex Maria. Avvikelse som inte föranle
der Lex Maria-anmälan återkopplas till enhetschef och ansvarig 
leg.personal. Vård- och omsorgsnämnden informeras om Lex Maria
anmälan. Patient eller i förekommande fall närstående informeras om 
händelsen och att Lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och om
sorg (IVO) ska göras. Antecknar i omvårdnadsjournalen att pati
ent/närstående är underrättad om Lex Maria-anmälan och sammanfattar 
vad anmälan gäller. MAS skickar Lex Maria anmälan till IVO senast 2 
månader efter det att avvikelsen har inträffat. Anmälan diarieförs som 
utgående handling. MAS svar från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) återkopplas till Vård- och omsorgsnämnden, berörd personal, 
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patient och ev. närstående. Under året har 1 st Lex Maria lämnats in till 
IVO. 
Lex Sarah utreds och handläggs av SAS (Socialt ansvarig socionom) 
enlig process i ledningssystemet och under året har 3 st Lex Sarah läm
nats in till IV 0. 

Avvikelser angående läkemedelshantering 
A vvikelsema registreras i ett digitalt program för avvikelser. 
Inrapporterade avvikelser har ökat från föregående år vilket kan bero på 
att man blivit bättre på att rapportera avvikelser. En avvikelse gällande 
felaktig läkemedels hantering har föranlett en Lex Mariaanmälan som 
är avslutad. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Tydliggöra rutiner kring läkemedelshantering i alla personal

grupper både i ordinärt boende och på särskilda boende 
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Hantering av klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Vård och omsorg har en rutin med tillhörande processbeskrivning för 
hantering av klagomål och synpunkter. På www.bastad.se finns det 
möjlighet att lämna klagomål och synpunkter och varje person som har 
insatser från vård och omsorg får muntlig och skriftlig information i 
vård och omsorgspärmen. Varje anställd inom vård omsorg kan ta emot 
muntliga klagomål och synpunkter. Hur detta ska hanteras finns beskri
vet i rutinen för klagomål och synpunkter. 

Förbättringsförslag för 2017: 
• Tydliggöra vikten av att lämna synpunkter och klagomål till 

vårdtagare och anhöriga för att vi ska kunna förbättra vår verk
samhet. 

Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Avvikelserna hanteras fortlöpande av enhetscheferna ute i verksamhet
erna som ett led i att kvalitetssäkra vården och omsorgen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska sammanställer dem två gånger om året. 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Samverkan med patienter och närstående kring patientsäkerhetsarbetet 
sker vid ankomstsamtal vid inflyttning på vårdboendena och även som 
en del när man gör SIP tillsammans med vårdtagare/patient och i vissa 
fall anhöriga. 

Övergripande mål och strategier för 2017 

• Bedriva vård och omsorg på ett säkert sätt och med hög kvalitet 
• Arbeta strukturerat på vägen mot vårt mål att bli en av Sveriges 

tio bästa kommuner inom äldreomsorg 2018 

19 



( 

( 

IJ}J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 7av16 

VN § 16 Dnr VN 000022/2017 - 700 

Verksamhetsberättelse 2016 för vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets
berättelse för 2016. Under året har en rad insatser gjorts för ökad kvalitet 
inom vård och omsorg i syfte att nå nämndsmålet om att vara en bland de 
10 bästa vård- och omsorgskommunerna i landet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2017, med tillhörande bilaga. 

1. Verksamhets berättelsen 2016 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen 2016 delges kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP): Bifall med följande ändring i tjänsteskrivelsen, andra 
stycket: Under året har budget i balans varit i fokus, men trots detta gör 
Vård och omsorg sammantaget ett underskott om 9 084 470 kr. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelsen 2016 för vård- och omsorgsnämnden godkänns, 
med följande ändring i tjänsteskrivelsen, andra stycket: Under året har 
budget i balans varit i fokus, men trots detta gör Vård och omsorg 
sammantaget ett underskott om 9 084 470 kr. 

2. Verksamhetsberättelsen 2016 delges kommunfullmäktige. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 8av16 

VN § 17 Dnr VN 000124/2016 - 200 

Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har för avsikt att sälja Bjärehemmet i Västra Karup. 
Bjärehemmet var tidigare ett servicehus med tillhörande vård- och omsorgs
boende med tio platser. Vid årsskiftet 2011/2012 tog Båstadhem tillbaka 
verksamheten och sköter sedan dess uthyrningen av lägenheterna. Vård
och omsorgs boendet blockförhyrs och är ett Särskilt boende. Även en 
samlingslokal, kallad Hörnan, förhyrs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 

Jäv 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under 
förutsättning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande 
förutsättningar, även med nya ägare. 

Irene Ebbesson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Mimi Sterner (L) går in 
som tjänstgörande ersättare. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl och Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Eddie Grankvist (BP): Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på vem 
som äger fastigheten. Vård- och omsorgsnämnden utgår ifrån att hyresavtalet 
för 3-4:an och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på vem som äger 
fastigheten. 

2. Vård- och omsorgsnämnden utgår ifrån att hyresavtalet för 3-4:an 
och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 9av16 

VN § 18 Dnr VN 000013/2017 - 906 

Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Kommuner och kommunförbund är enligt den kommunala redovisningslagen 
(KRL) skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från årets början. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har 
översiktligt granskat Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Jäv 

Beslut 

per den 31 augusti 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2017, med tillhörande bilaga. 

1. Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet Medelpunkten godkänns. 
2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Eddie Grankvist (BP) och Irene Ebbesson (S) anmäler jäv och deltar ej i 
beslutet. Marianne Mjöberg Eriksson (BP) går in som ordförande i detta ärende. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delårsrapport 2016-08-31 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
godkänns. 

2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 10av16 

VN § 19 Dnr VN 000026/2017 - 700 

Ramprogram för vård- och omsorgsboende 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa 
de riktlinjer som ska gälla för vård- och omsorgs boende i Båstads kommun, 
med ändamålsenliga lösningar för ett bra boende, god omvårdnad och för att 
kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. Ramprogrammet har en allmän 
beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett vård- och omsorgs boende. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

1. Ramprogrammet för vård- och omsorgs boende i Båstads kommun 
godkänns. 2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag 
inför nybyggnationen av vård- och omsorgs boende i Förslöv. 3. Kommun
styrelsen föreslås besluta om tillägg i budgeten på 350 tkr för 2017 för 
finansiering av enhetschef för nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Till 
full beläggning föreligger kommer ett ökat behov finnas även för 2018. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Gösta Sandgren (M), Irene Ebbesson (S), Olle Larsson (L) och UlfJiewertz (M): 
Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ramprogrammet för vård- och omsorgs boende i Båstads kommun 
godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag 
inför nybyggnationen av vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta om tillägg i budgeten på 350 tkr för 
2017 för finansiering av enhetschef för nytt vård- och omsorgs boende 
i Förslöv. Till full beläggning föreligger kommer ett ökat behov finnas 
även för 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-09 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000026/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ramprogram 

Samråd har skett med: 
Teknik och service 
It-chef Anders Björk 

Tjänsteskrivelse 

Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
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Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa de riktlinjer 
som ska gälla för vård- och omsorgs boende i Båstads kommun, med ändamålsenliga lösningar 
för ett bra boende, god omvårdnad och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. 
Ramprogrammet har en allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett vård-
och omsorgsboende. 

Aktuellt 
Båstads kommun har beslutat att bygga ett vård- och omsorgs boende i Förslöv. Ramprogram
met är tänkt att fungera som ett styrdokument för nybyggnationen av boendet i Förslöv. 
Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har med syfte att säkerställa att 
kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnation av vård- och 
omsorgs boende. Ramprogrammet ska fungera som styrdokument för både ombyggnation 
och vid nybyggnation, samt skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer så att de 
uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga, säkra och trygga miljöer. 

Övervägande/framtid 
Förberedelse och planering kring vård- och omsorgs boendet i Förslöv måste påbörjas i mitten 
av 2017 inom vård- och omsorgsverksamheten. Det finns behov av att nyrekrytera en enhets
chef som kan påbörja planeringen av boendet. Enhetschefskostnaden beräknas vara 750 tkr 
per år i ordinarie drift och ska ingå i ordinarie budget, men fram tills att det är full beläggning 
av boendet finns inte full teckning för detta. 

Behovet av lägenheter inom vård- och omsorgboende kommer att öka i Båstads kommun. 
Båstads kommun har idag en lägre andel boende i vård- och omsorgs boende än Sveriges 
genomsnitt. Skillnaden i behov blir betydande om beräkningarna grundar sig på dagens nivå i 
Båstads kommun där drygt 8% av befolkningen över 80 år bor inom vård- och omsorgs boende 
eller Sveriges nivå där cirka 13% av befolkningen över 80 år bor på vård- och omsorgs boende. 
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Nedan ses en tabell med beräkning i ljuset av Båstads data, men också effekten om det med 
tanke på kommunens demografi ökar till Sveriges genomsnitts nivå. 

65-79 år 65-79 år 80+ år 80+ år 

År 
Båstads Sveriges Båstads Sveriges 
nivå nivå nivå nivå 

2016 19 36 95 151 
2017 20 36 99 158 
2018 20 36 102 163 
2019 20 36 105 168 
2020 20 36 110 176 
2021 20 36 113 181 
2022 19 36 121 194 
2023 19 35 130 208 
2024 19 35 138 220 
2025 19 34 145 232 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ramprogrammet för vård- och omsorgsboende i Båstads kommun 
godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag inför 
nybyggnationen av vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

3. Kommunstyrelsen föreslås besluta om tillägg i budgeten på 350 tkr för 2017 för 
finansiering av enhetschef för nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Till full 
beläggning föreligger kommer ett ökat behov finnas även för 2018. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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>- Central grovtvättstuga 
>- Städcentral 
>- Centralt soprum 
>- Riskavfall 
>- Centrala förråd 

6. Personal utrymmen 13 
Inom boendeenheterna 

~ Kontor för rapportering 
~ Personaltoalett 

Utanför boendeenheterna 
>- Expeditioner 
>- Reception 

( >- Vilrum 
>- Personalrum 
>- Omklädning/ dusch/wc 
>- Fastighetsskötsel och vaktmästeri 

( 7. Teknik 14 
>- Mobiltäckning 
>- Brand 
>- El - reservkraft 
>- TV 
>- Hörslingor 
>- Passagesystem 
>- AV-utrustning 
>- Trygghetslarm 
>- Nätverk 
>- Datakommunikation 
>- Telenät 
>- Åskskydd 
>- Generellt 

( 8. Boendets yttre närmiljö 16 
>- Entren 
>- Parken - trädgården 
>- Varuintag 
>- Parkering 

( >- Cykelställ 
>- Uteplats för personalen 
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Det här programmet vänder sig till Dig som ska rita, projektera och bygga om eller bygga nytt 
vård- och omsorgs boende i Båstad. Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har 
med syfte att säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på bygg
nation av vård- och omsorgs boende. Vidare ska programmet skapa en samsyn mellan kommu
nens berörda aktörer så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga 
miljöer. Programmet ska även ses som en generell plattform för all ny- och ombyggnation av 
vård- och omsorgs boende inom Båstads kommun men har fokus på ett modernt vård- och 
omsorgsboende i Förslöv. 

Lagar som styr 
Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen erbjuda god omsorg utifrån enskildas önskemål och be-
hov. När detta inte längre kan tillgodoses i den enskildes hem, ska kommunen erbjuda ett boende ( 
anpassat för den enskildes behov. Inom vård- och omsorgsboendet ska den enskilde kunna erbju-
das trygghet, omsorg och service samt hälso- och sjukvård av personal med rätt kompetens. 

Den verksamhet som ska bedrivas och husens utformning styrs av en rad lagar, till exempel Soci-
altjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen ( 
med flera. Inblandade aktörer har att förhålla sig till samtliga aktuella lagar, även de ej nämnda 
här. 

Placering 
Placering av byggnaden ska säkerställa en trygg och säker utemiljö. En god utemiljö ska eftersträ
vas och prioriteras. Förråd och eventuella andra byggnader ska placeras på fastigheten så att det 
skapas rumslighet och vindskydd. Det får dock inte blockera viktiga siktstråk. Säkert och funkt
ionellt trafiksystem där flöden och logistik planeras i samråd med verksamheten för att optimera 
grönytornas disposition. Hänsyn ska tas till sol- och vindförhållanden och vid behov ska åtgärder 
för skydd mot buller vidtas. Placering och utformning ska försvåra möjlighet till skadegörelse. För 
att maximera grönytan kan fler våningsplan byggas. Utformning och placering av entreer och 
varumottagning ska vara lätt att hitta. 

Målgrupper 
De som får plats på ett vård- och o:msorgsboende har ett vårdbehov som är så omfattande att be- ( 
hovet hos den enskilde vård- och omsorgstagaren inte längre kan tillgodoses i en ordinär bostad. 
Vårdbehoven kan vara både fysiska som psykiska. Detta vård- och omsorgs boende har ett starkt 
fokus på bra livsmiljökvalitet för personer med somatiska sjukdomar och är inte planerat för 
vård- och omsorgstagare med kognitiv nedsättning. 

Övergripande målsättning för boendet 

- Våra vård- och omsorgs boenden ska erbjuda ett gott liv för de äldre som bor där. 

- Respekten för de äldres integritet, trygghet och valfrihet ska utgöra grunden för boendet. 

- De äldre ska i en trygg, lugn och hemlik miljö få en god vård och omsorg. Människan i centrum 
i ett modernt boende. 

- Vi ska erbjuda möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro oavsett hälsotillstånd. 

- Våra vård- och omsorgs boenden är också en arbetsplats och våra anställda ska ha en god 
arbetsmiljö. 

Miljöer såväl exteriöra som interiöra ska verka för att stödja så att målen uppfylls. 
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2. Den inre miljön 

Tankar och känslor att ha med sig 
Ett vård- och omsorgs boende utgör för många äldre hela det livsrum som finns till förfogande. 
När krafterna sinar på ålderns höst och orken att ta sig ner på staden eller bort till parken inte 
längre finns, då flyttar vi torget och parken till vård- och omsorgs boendet. Samhället kommer till 
de äldre när de själva inte orkar komma till samhället i liten skala och i våra tankar när vi bygger. 

Min boendeenhet är mitt kvarter och här har jag min lägenhet. Vi är 12 stycken som bor i vårt kvar
ter. Här finns olika små platser där vi kan träffas, sitta ner och prata eller bara vara för sig själv. På 
serveringen får vi god mat och vi kan även sitta ute och äta ibland. Vi har det fint och bra här. 

När jag vill gå ner till centrum går jag till foajen, samlingsrummet eller biblioteket. Det är där det 
händer saker - bio, underhållning, gymnastik med mera och där finns människor, där finns något att 
titta på. jag kan faktiskt också få en fika där och ibland äter vi alla i kvarteret lunch där. 

Vägen ner till centrum är spännande och trevlig att gå. Där finns små ställen där vi kan sätta oss 
eller bara stanna till och titta ut på omgivningen,fö/ja årstidernas växlingar. Ibland träffar jag nå
gon som också ska gå ner eller som är på väg hem. Kanske stannar jag och pratar men det är inte 
alltid jag orkar, fast det är ändå roligt att träffas. 

jag tycker om att det är nära till trädgården, parken och naturen nu när inte benen orkar så mycket 
och det är bra att jag kan gå ut och inte behöver gå vilse. Alla dörrar ut är breda så att även om jag 
är sängliggandes kan komma ut och få njuta av frisk luft. 

Vill jag inte gå ut någon dag kan jag sitta inne i vårt ljusa glasrum och se naturens skiftningar sam
tidigt som jag njuter av en kopp kaffe. 

Vård- och omsorgsnämnden eftersträvar småskalighet och en hemlik miljö med människan i 
centrum i alla vård- och omsorgsboenden. 

Första mötet 
Huset är vackert att titta på, omgivningen gärna lummig och behaglig. En tillgänglig utemiljö som 
inbjuder till utevistelse. Marken är jämn, det finns ledstänger, bänkar att sitta på i de olika rum
men i trädgården och något rogivande att titta på. Bilarna kan lätt komma till entren och stanna 
nära. Det känns positivt att komma in, behagliga färger, välkomnande, ett par sittgrupper där bo
ende och besökare kan slå sig ner, kanske ett akvarium att vila ögonen på, någon kommer och 
pratar och hjälper den som inte hittar. Rum som uppmuntrar till spontana möten och olika aktivi
teter så väl ute som inne. Vill vård- och omsorgstagaren dra sig tillbaka ska den egna lägenheten 
upplevas som ett vanligt boende i så stor utsträckning som möjligt. 

Det första mötet med boendet är viktigt framför allt för de som ska bo och arbeta där men även 
för besökare och anhöriga. En känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet ska förmed
las. Ett modernt boende med människan i centrum. 

Färgsättning 
Färgsättning ska tydliggöra miljön och underlätta orienteringen för de boende. Färgsättningen 
ska präglas av ljusa och varma färger. Gärna inslag av trä på snickerier och fast inredning för att 
ge en varm och ombonad känsla. Dörrar som endast används av personalen ska vara diskreta och 
smälta väl in i väggen. Vid färgsättning av golv, trappor och övrig inredning ska hänsyn till 
synsvaga tas. 
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Golven 
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som det är ljuddämpande, komfor
tabelt att gå på och tillräckligt mjukt vid fall. Golven ska vara lättstädade och i de flesta fall tåla 
våta städmetoder. I våtutrymmen ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entren 
ska golvbeläggning fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i lokalen. Golvmaterialet ska ha 
låga kemiska emissioner. Allergiframkallande material får inte förekomma. 

Ett golv kan inge otrygghet där olika färger möts om kontrasterna är stora, det kan upplevas som 
nivåskillnad eller hål. Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv 
bör undvikas eftersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. 

Väggar 
Väggarna ska ha en slät yta och vara utförda av lättskötta och tåliga material. 

Dagsljus 
Rum där personer vistas i mer än tillfälligt ska ha god tillgång till dagsljus. Med åldern följer både 
ett ökat behov av ljus och en ökad känslighet för bländning. Solen är en viktig energikälla för äldre 
varför det är viktigt att orientera hus och fönster så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att 
titta ut. Fönster förses med solavskärmning och det ska finnas möjlighet att mörklägga i alla rum. 
Samtliga rum ska ha minst ett öppningsbart fönster. Alla fönster ska ha låga bröstningar så det är 
möjligt att titta ut från en säng eller från en rullstol. 
Belysning 
En genomtänkt och varierad belysning understryker rummets olika funktioner och underlättar 
orientering. Allmänbelysning tillsammans med punktbelysning och dagsljus ger en variationsrik 
belysning av olika karaktär. Genom att modulera rummet med olika typer av ljus blir upplevelsen 
av rummet starkare till exempel kan växter och konstverk belysas och skapa hemkänsla, trappor 
kan förses med ledljus och trappräcken belysas för att underlätta för synskadade. Belysningen ska 
vara programerbar, dimfunktion är önskvärt. 

Inneklimat 
Med anledning av den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett 
behagligt boende. Temperaturen inomhus ska vara åtminstone 22 grader. Utvändigt där solav
skärmning i soliga lägen är ett måste, plats och förberedelse för att i framtiden kunna koppla in 
komfortkyla ett annat. 
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3. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 

Allmänt 
Byggnaden ska kännetecknas av god ljudisolering med ljuddämpande material. Alla utrymmen 
ska utformas med tanke på den boendes eventuella behov av förflyttning med rullstol eller gång
hjälpmedel. Långa korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvikas. Material som 
används ska vara av god kvalitet, slitstarka och vara lätta att rengöra och underhålla. Allergifram
kallande material får inte förekomma. 

En bostad i ett vård- och omsorgsboende består av den egna lägenheten samt del i gemensamma 
utrymmen. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för avskildhet och 
umgänge. 

Boendet har totalt 48 lägenheter fördelat på två plan. Varje plan/boendeenhet består av 24 
lägenheter och det är 12 lägenheter i varje flygel. Det ska finnas en matsal/aktivitetsrum i varje 
flygel samt en större gemensam matsal och allrum på boendeenheten. 
Avstånden mellan boendeenheterna och allmänna utrymmen ska så långt det möjligt minimeras. 

Den enskilda lägenheten 
En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens funkt
ion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas - om än i mindre skala. Utrymme för att sova, 
äta, förvara sina saker etcetera. En boende med funktionsnedsättning ska själv utan hjälp kunna 
röra sig i lägenheten och mellan samtliga utrymmen inom byggnaden. Nivåskillnader i golv får 
inte förekomma i lägenheten eller mellan andra utrymmen. Inför varje ny- eller ombyggnation 
ska det finnas möjlighet att ta tillvara den nyaste tekniken i lägenheterna. Lägenheten bör vara 
30-35 kvm för att fungera bra. 

Flexibilitet för parboende 
Några lägenheter på varje boendeenhet ska förberedas så att öppning/ dörr mellan två lägenheter 
på ett förhållande enkelt sätt kan tas upp och ge möjlighet för dem som vill och kan nyttja två 
lägenheter som en tvårumslägenhet. När behovet inte längre finns ska öppningen lätt kunna 
sättas igen och lägenheterna åter nyttjas. 

Entre/hall 
Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och be
vara den boendes integritet. 

Funktionskrav 
I hallen ska finnas plats för rullstol, hatthylla, tre garderober, medicinskåp med mera. Säng ska 
kunna rullas ut från rummet. Hallen kan med fördel innehålla pentry, se nedan. 

Pentry 
Pentry bör endast ses som ett litet komplement till det rejält utrustade gemensamma köket. 
Pentryt kan med fördel placeras i hallen. 

Funktionskrav 
Möjligheten att förvara kylda drycker och lite mat, kunna ta ett glas vatten, diska, koka kaffe och 
motsvarande. Ej avsett för matlagning. 

Vardagsrum 
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till 
dagsljus ska vara mycket god och fönster ska ha en låg bröstning. 
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Funktionskrav 
Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Detta för att personalen ska 
kunna arbeta på båda sidor om sängen, men också för att de boende själva ska kunna bestämma 
var sängen ska stå. De ska också kunna ta sig i och ur sängen från båda håll med hjälp av rollator 
eller rullstol. Sängen ska också, med boende liggande i, kunna rullas ut från rummet. I rummet ska 
också finnas utrymme för matbord och sittgrupp så att de boende kan umgås med sina anhöriga 
och vänner. Alla vardagsrum förses med traversskenor för taklift med lyftområde över säng samt 
utrymme för överflyttning till rullstol, hygienstol etcetera. Om möjlighet finns ska traversskenor 
löpa in i hygienutrymmet. 

Hygienrum 
Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien, med eller utan assi-
stans. Hygienutrymmet ska förses med tvättmaskin och torktumlare, detta av hygienskäl så att ( 
eventuella smittor inte ska spridas med transport av tvätt. 

Funktionskrav 
Utformning och storlek ska vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan användas 
och manövreras inom hygienutrymmet. Duschbrits ska kunna få plats, eventuellt med diagonal ( 
placering. Tvättmaskin och torktumlare ska placeras i schakt minst 30 centimeter ovan golv, med 
möjlighet att stänga för med skjutdörrar eller motsvarande. 

Förvaring 
Förvaringsutrymmena i lägenheten bör vara generöst tilltagna. Till lägenhet ska också finnas så 
kallat lägenhetsförråd som dock kan delas med andra. Dessa förråd kan vara placerat på vind, 
källare eller motsvarande. 

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
De gemensamma utrymmena är den plats där det erbjuds kan få gemenskap och samvaro i kon
trast till den enskilda lägenhetens avskildhet. Här är det möjligt att äta måltiderna ihop, titta på 
TV och umgås så långt krafterna tillåter. 

Kök och matplats 
Köket med matplats ger ett sammanhang för de äldre. Känslan av delaktighet ska kunna finnas ( 
även om den enskilde boende inte kan vara med. De boende som vill och orkar ska ha möjlighet 
att delta i köksarbetet. 

Boendeenhetens kök utgör teoretiskt bostädernas "huvudkök". I den dagliga verksamheten sköts 
boendeenhetens mathantering av boendets personal. Här tillreds frukost, görs eftermiddagskaffe ( 
och mellanmål medan huvudmålen kommer från kostenheten, Teknik och service. Köket ska vara 
en god arbetsplats med genomtänkt logistik för en rationell hantering. 

Matplatsen ska erbjuda möjlighet till att sitta vid större bord eller vid skilda platser men också i 
mindre matsal i varje flygel. Det ska finnas möjlighet att duka långbord så att alla 24 boende får 
plats, även rullstolar. Köket ska ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till trivsamma 
måltider. 

Funktionskrav 
Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och tillreda enklare mat samt hantera boendets disk efter 
gemensamma måltider. Köket ska enkelt kunna avgränsas mot övriga gemensamma utrymmen 
om behov finns. Lösning med tex barkök eller köksö ger avgränsning men skapar ändå närvaro 
i köket. 



( 
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Allrum 
Rummet ska ge hemkänsla och vara en naturlig träffpunkt för de boende inom enheten. Genom 
sin placering, sin storlek, utformning och möblering ska rummet upplevas som bostadens 
vardagsrum och inte som ett" dagrum". Ej heller vara del av kök eller matplats. 

Funktionskrav 
I vardagsrummet ska finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer för umgänge, TV med mera. 
De som använder rullstolar ska kunna ta sig fram och delta i samvaron. 

Korridor 
Korridorer ses främst som ett kommunikationsutrymme och ska erbjuda säker förflyttning med 
och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till gagn för boendeytan. Siktlinjer, koppling till 
utemiljön. 

En korridor kan dock förvandlas till något positivt: 

En "korridor" med fönsterväggar ger en positiv känsla med dagsljus och energi, det är möjligt 
att stanna upp och titta ut, vara delaktig. Det blir lite av galleria, det händer något. Använd kor
ridorer, passage, gallerior etc. som ett inre gaturum som inbjuder till rörelser och upplevelser. 

Funktionskrav 
Korridor ska medge enkel förflyttning av sängar, med boende liggande i, in och ut ur lägenheten. 
De boende ska själva också tryggt kunna förflytta sig i korridoren. Två standardrullstolar ska 
kunna mötas. 

Balkong/uteplats 
Balkongen kan vara den enda formen av utevistelse som kan erbjudas vissa boende. Balkongen 
ska därför så långt möjligt vara anpassad för detta ändamål och vara regn- och vindskyddad samt 
kunna solavskärmas. 

Funktionskrav 
Balkongen ska ge en lugn och trygg utevistelse för de äldre. Såväl rullstol som säng ska kunna 
rullas ut på balkongen. 
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4. Allmänna utrymmen för gemensamma aktiviteter 

De som bor på ett vård- och omsorgs boende vill ha ett socialt liv som alla andra och det ska finnas 
utrymmen för detta. De flesta vill fortsätta med sina intressen funnits tidigare i livet och kunna 
fylla sin dag med det som är viktigt. Det är viktigt att även som gammal och/ eller sjuk ge sitt liv 
ett innehåll. 

Möjligheter till syselsättning som att lyssna på föredrag, musik, ha gymnastik, spela bingo, sjunga, 
delta i studiecirklar eller gudstjänst, ska finnas på boendet. Detta är livsbejakande och hälso
främjande liksom att kunna dra sig undan och fira högtidsdagar med sina närmaste. 

Samlingsrum 
Rum för gemensamma aktiviteter tex underhållning, bingo, föredrag, gymnastik, gudstjänster, 
julbord, midsommarfest. 

Funktionskrav 
Samlingsrummet ska tillsammans med andra utrymmen som kan integreras med samlingsrum
met, rymma 65 personer vid bordsittning samt även fungera för musikevenemang, gymnastik 

( 

med mera. ( 

En planlösning där rummet delvis redan är avdelat till minst två mindre rum, för att såväl kunna 
delas av helt som öppnas upp och ge utrymme för 60 personer i biosittning. Detta för att vid 
mindre sammankomster slippa den ödsliga känsla som stora samlingssalar ger. Närhet till och 
kontakt med allrummet för att vid till exempel julmiddagar kunna sitta tillsammans är av ett 
värde (bordssittning, se ovan) 

Då även äldre utifrån besöker olika evenemang ska kapprum med toaletter och utrymme för rull
stolar och rollatorer finnas i anslutning till samlingsrum. Möjlighet till enklare förberedelse av 
fika ska finnas. 
Se vidare under punkt 5 "Samband kök, samlingsrum, cafä, kiosk, restaurang ... 

Små träffpunkter, målpunkter 
Alla möten eller händelser sker inte organiserat eller i storgrupp. Därför ska det finnas små sitt
hörnor, utkikspunkter med mera, där det är möjligt att några boende och/eller besökare sitter 
ner tillsammans eller var för sig. 

Glasrum 
Boendets glasrum ska hålla inomhustemperatur så att går att vistas där året om. Rummet ska 
rymma två bord med fyra-sex platser vardera. 

Rum för hår- och fotvård samt bad 
Rum där kundernas frisör eller fotvårdare kan komma och sköta hår och fötter. 

Funktionskrav 
Ska uppfylla miljö- och hälsas grundkrav för tänkt verksamhet vilket innebär att det ska finnas 
handtvättställ, utslags back och arbetsbänk med spegel samt eluttag i bekväm arbetshöjd för hår
tork med mera. Rummet kan samutnyttjas med annan verksamhet, till exempel bad. Halksäkra 
golv ska finnas. 

( 

( 



( 

5. Ekonomiutrymmen 

Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, skölj, förråd, städ och 
sophantering, både inom och utom boendeenheterna. 

Inom boendeenheten 
Tvättstuga 
På boendet ska hyresgästernas egen tvätt så långt det är möjligt hanteras inom den enskilda 
lägenheten, se under punkt 3 Hygienrum. 

Skölj/ desinfektionsrum 
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De medicinska och hygieniska kraven ökar eftersom de som idag kommer till vård- och omsorgs
boende ofta har stora omvårdnads behov. Skölj ska finnas på varje avdelning eller minst en per 
våningsplan beroende på hur boendeenheterna är placerade. Skölj en ska ha ingång från korridor 
och en genomtänkt placering. 

Funktionskrav 
( Plats för spoldesinfektor med avställningsytor för smutsigt och rent. 

( 

Städ på boendeenheterna 
Mindre utrymme för städutrustning att användas av boendeenheterna ska finnas inom varje 
boendeenhet. 

Funktionskrav 
Närutrymme för städutrustning och städmaterial till boendeenheten. Utslagsvask ska finnas. 

Förråd 
Behovet av närförråd inom boendeenheten ska tillgodoses. Förråden förses med hyllor. 6-8 kvm. 

Sophantering 
Den miljöpolicy som finns i Båstads kommun ska följas. Sophanteringen ska placeras för såväl 
källsortering som arbetsvänlig hantering för personal. Det blir ofta mycket sopor på ett vård- och 
omsorgsboende varför samband och avstånd måste studeras noga. 

Funktionskrav 
Transporter med sopor ska minimeras för personal på boendeenheterna. Kan "sopnedkast" an
ordnas i boendeenheterna är detta en möjlig lösning. Möjligheterna till sopsug ska alltid studeras. 

Det är en fördel om sopkärl med mera kan transporteras utan att passera de delar där de boende 
vanligtvis vistas. 

Utrymme och utrustning för källsortering ska säkras inom respektive boendeenhet. 

Utanför boendeenheten 
Tillagnings kök 
Köket dimensioneras för matlagning från grunden. Ytor och utrustning diskuteras i samråd med 
ansvarig på måltidsservice. Möjlighet att förse samlingsrum och eventuell cafädel med mat och 
fika ska finnas, se nedan. 

Samband kök, samlingsrum, eventuellt cafä, kiosk, restaurang 
Köket ska på enkelt sätt kunna betjäna samlingsrummet med mat och fika vid evenemang. Här 
bör också finnas en liten cafähörna/servering så att såväl besökare som personal kan köpa en 
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kopp kaffe eller en middag. Storleken på cafä/servering/samlingsrum bestäms med hänsyn till 
möjligheterna till sam utnyttjade med övriga lokaler för samvaro, lounge eller andra möjligheter. 

Varutransporter - varuintag 
Stora mängder förbrukningsmaterial, hjälpmedel etcetera används på ett särskilt boende. Leve
ranserna kommer i stora pallar och hanteras ofta med pallyftar. Det är viktigt att studera hante
ringen av sådant material, såväl mottagning och inlastning i huset som transport inom huset. 

Mottagning av varor får inte ske genom boendets huvudentre. Särskilt varuintag ska skapas i an
slutning av huvudförråd eller nära till hiss till sådant förråd. Porttelefon kan eventuellt behövas. 

Central grovtvättstuga 
En tvättstuga för grovtvätt ska finnas. Denna betjänar samtliga boendeenheter. 

Funktionskrav 
Ska klara tvätt och torkning av bäddmadrasser, täcken med mera extra maskiner ska finas som 
reserv när någon av lägenhetsmaskinerna behöver repareras. 

Städ central 
Central städcentral för utrustning för städning av allmänna utrymmen. 

Funktionskrav 
Utrymme för städmaskin, mopptvättmaskin, städutrustning, städmaterial med mera och ska 
fungera som centrallager för mindre städutrymmena på de olika planen. 

Centralt soprum 
Där centralt soprum inom huset inte är möjligt ska avståndet från huset till utvändigt soprum 
minimeras. Sopkärl från boendeenhet ska kunna köras till soprum väderskyddat och utan att 
passera huvudentre. 

Möjlighet till kompostering av matavfall och växter ska studeras. 

Riskavfall 
Utrymme ska finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall. 2 kvm. 

Centrala förråd 
Centralt förråd för förbrukningsmaterial bör finnas i nära anslutning till varuintag eller goda 
samband mellan varuintag- hiss - förråd. Ca 20kvm eller 2x10 kvm. Förråden förses rikligt med 
hyllor. 

Utöver centralt förråd för förbrulmingsmaterial och närförråd, ska ett förråd finnas för hjälpme
del, julsaker med mera. Ett sådant förråd kan finnas i källare eller på vind, om hiss finns. 
Storlek: 15 kvm. 

Förråd för trädgårdsmöbler ska också finnas men behöver inte vara uppvärmt. Lämplig storlek 
ca40 kvm. 

( 

( 

( 

( 
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6. Personalutrymmen 

Med personalutrymmen menas kontor, omklädningsrum, vilrum, personalrum och konferensrum. 

Inom boendeenheten 
Kontor för rapportering 
Arbetsmiljökrav som sekretesskrav leder till att personalen behöver ett litet kontor på respektive 
boendeenhet för administration, rapportering, samtal med anhöriga. Rummet bör ha dagsljus. 

Funktionskrav 
Om planlösning medger kan två boendeenheter samnyttja ett kontor. I annat fall ska ett kontor 
för rapportering finnas per boendeenhet. Här ska finnas plats för skrivbord, förvaring, arbets- och 
besöksstol. 

Personaltoalett 
Personaltoalett ska finnas. 

Utanför boendeenheten 
Expeditioner 
Tre kontor - för enhetschef, sjuksköterska, planerare/datorrum, ska finnas Ett av dessa ska föru
tom arbetsplats även ha utrymme för liten sittgrupp, till exempel ett runt bord och fyra stolar. 
Rummen ska ha dagsljus. Rum/förråd för kopiering, skrivare, kontorsmaterial med mera ska 
finnas i närheten. 

Reception 
Möjlighet till reception och mottagning av besökare/gäster ska finnas i anslutning till huvuden
tren och kan kombineras med kontorsrum. 

Vilrum 
Utrymme där personalen kan vila ostört ska finnas. 

Personalrum 
Personalrum bör placeras centralt i huset och ska vara ett utrymme med fullt dagsljus. God plats 

( för minst 12 personer. Utrustas med kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin, beredningsyta, över
skåp samt vatten och avlopp. 

( 

Funktionskrav 
Personalrum ska ge personalen möjlighet till rast i avskildhet utanför boendeenheten och möjlig
het att äta, fika och motsvarande. 

Omklädning/ dusch/wc/tvätt 
Separat utrymme för omklädning, dusch och wc för personal ska finnas. Det ska finnas möjlighet 
för tvätt av personalkläder. 

Funktionskrav 
Personalen ska ha möjlighet att ostört byta om från privata kläder till arbetskläder. Separata 
rum/ delar för damer och herrar. Här bör möjligheter till flexibel rumsfördelning studeras så att 
godtagbar avgränsning mellan herr och dam uppnås. 

Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Utrymmen för fastighetsskötarens behov, till exempel förråd för skyfflar, snöslunga, gräsklippare, 
verktyg ska finnas. Behovet diskuteras med fastighetsägaren. Utrymme för vaktmästarens behov 
ska också finnas. 



14 (17) 

7. Teknik 

Nedan ges endast en liten översikt över den teknik som behöver byggas in i ett modernt vård- och 
omsorgs boende. Inför projekteringen behöver ingående delar tydliggöras. 

Mobiltäckning 
Då nya byggnader ofta byggs med moderna värmebesparande material som till exempel treglas
fönster blir mobiltäckningen sämre inomhus och då behövs det sättas upp en mobilförstärkare för 
att förbättra täckningen. Kabeldragning för detta ska göras/förberedas när fastigheten byggs. 

Brand 
Alla särskilda boenden för äldre inom Båstads kommun ska ha en god brandsäkerhet, vid såväl 
ny- som ombyggnation. 
Byggandet av vård- och omsorgs boende ska följa Boverkets byggregler för vårdboende och en ( 
brandkonsult kommer att upprätta en brandskyddsdokumentation i samband med bygglovet som 
ska följas. 

El - reservkraft 
Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär svårigheter och risker för verksamheten. Kom- ( 
munens vård- och omsorgs boende ska därför förses med uttag för reservkraftanläggning så att en 
snabb och säker tillkoppling kanske. Ett reservkraftaggregat ska säkra värme, hiss, trygghetslarm, 
taklyftar, arbetsbelysning och möjlighet att bereda varm dryck 

TV 
Fiber ska dras fram till varje lägenhet så att varje boende själva kan välja vilken internetförbin
delse och tvprogrampaket som önskas direkt från stadsnätet utöver det kanalutbud som fastig
hetsägaren fritt erbjuder. 
Övriga platser som ska ha TV ska via datanätet kunna ta emot kanalutbudet. 

Hörslingor 
Samlingslokaler ska förses med hörslinga. Allrum inom boendeenheten ska förses med hörslinga 
för främst tv. 

Passagesystem ( 
Ska finnas på avdelningsdörrar, ytterdörrar, dörr till omklädningsrum och förråd. 
De boende ska kunna öppna sin dörr med ett kommunens standardkort och nyckel. 
Kommunens passagesystem Assa ARX ska, där det går, användas. 
Medicinskåp i samtliga lägenheter ska kunna öppnas med kommunens standardkort och nyckel. 

AV- utrustning 
Samlingssalen ska förses med högtalaranläggning, data, bildprojektor, filmduk och integreras med 
hörslingeförstärkare. 

Trygghetslarm 
Det särskilda boendet ska förses med komplett trygghetslarm där boende ska kunna sända larm 
över hela anläggningen, larmet ska även kunna larma när vård- och omsorgstagaren vistas utan
för fastigheten. Vård- och omsorgsförvaltningen köper och installerar trygghetslarmet men led
ningsnätet bestående av datakablage fram till och med kontakter ska ingå i byggnationen. 

Nätverk 
Ett strukturerat nätverk/bredbandsnät byggs inom det särskilda boendet. Varje lägenhet ska för
ses med en fiberanslutning för stadsnätet samt dubbeldatauttag placerat i eller under tak eller på 
plats för att kunna montera en trygghetskamera. ' 

~~ 

( 
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Ett annat dubbeluttag ska placeras vid medicinskåpet och ytterligare ett för verksamheten till 
användning av till exempel trygghetslarm. 

För övrigt placeras dubbla uttag i kontor (ett dubbeluttag per beräknad kontorsplats) där skri
vare/kopiator ska placeras, där trådlösa accesspunkter ska sättas upp, där TV ska placeras, sam
lingsrum och boendeenheternas allrum. 

Ritningar över byggnaden med beskrivning av väggarnas material lämnas över till IT-avdelningen 
för beräknande var accesspunkter för WLAN ska finnas och därmed var datauttagen ska placeras 
för att personal ska ha en bra täckning på det trådlösa nätet men även för ett trådlöst fritt gästnät 
som erbjuds till besökande. 

Datakommunikation 
Båstads kommun har behov av god och tillgänglig datakommunikation för såväl administration 
som den enskilde individen på boendet. Anslutning till Båstads öppna stadsnät ska ske. 

Telenät 
Då stadsnätets fiber är framdragit till varje boendes lägenhet och kontorutrymmen har datauttag 

( så finns det inte behov av något telenät utan det vanliga datanätet kan användas. 

( 

Åskskydd 
Trygghetslarmen är känsliga anläggningar varför det noga ska studeras hur det undviks att dessa 
slås ut vid åska. Byggnaden ska till exempel förses med komplett överspänningsskydd. 

Generellt 
Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter ska studeras inför varje pro
jektering. Noggrann genomgång med beställaren ska alltid ske i samband med slutprojektering. 
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8. Boendets yttre närmiljö 

Miljön runt boendet är mycket viktig. Den ska hjälpa till att stimulera och aktivera de boende, ge 
en möjlighet att känna och förnimma årstidernas växlingar, att ta en promenad, att odla lite 
blommor eller grönsaker osv. Anläggningen ska också vara lätt att nå för boende, besökare och 
transporter. 

Utemiljön ska utformas så att hänsyn tas till de boendes säkerhet och integritet. Det ska vara lätt 
att orientera sig och personalen ska ha en bra överblick över tomten. Med bra lokalklimat och 
varierande växtlighet skapas rum för mötesplatser, aktivitet och vila. Det är viktigt att boende och 
besökare ser och upplever grönska även inifrån byggnaden. Det ska finnas möjlighet att på flera 
ställen i byggnaden ta sig ut i trädgården. 

"Att komma ut och vistas ute är kanske den bästa stimulans som kan fås som äldre. Att vara ute är 
att komma någon annanstans, att uppleva ljus och ljud och luft med alla sina sinnen, att kunna 
röra sig och vara aktiv eller bara sitta still och ta emot sinnesintryck. Kraven är ganska självklara; 
kunna höra fåglar och vindens sus i löven, se fjärilar och andra djur, träd och blommor, uppleva 
klimatväxlingar och hur årstiderna förändras. Det är viktigt att ha något vilsamt att titta på genom 
fönstret, som för många är ett bättre alternativ än TV:n". 

Utemiljön ska vara tillgänglig för alla och den ska erbjuda både sol och skugga. Även den som 
sitter i rullstol eller är sängliggande ska ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke bör ägnas åt 
de som saknar orienteringsförmåga, där trygga inhägnader ökar säkerheten för de äldre och ger 
möjlighet till större frihet. 

Utemiljön ska vara vacker att titta på för den som inte kan ta sig ut. 

Entren 
Den gemensamma entren som leder till alla boendeenheter ska vara lätt att hitta, tydliga och ge 
ett välkomnande intryck. Entren ska vara dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi med 
mera. Besöksparkeringen samt handikapparkering ska finnas i närheten. Entreer och människor 
ska vara skyddade från väder och vind och utformas så att det förhindras att smuts dras in i bygg
naden. Det är viktigt att planera tillräckligt stora entreer utan att göra avkall på storleken på öv-

( 

( 

riga ytor. Lås- och larmfunktioner ska utformas så att personal enkelt kan kontrollera att obehö- ( 
rig inte kommer in och entreförhållanden ska ge kontroll över besökare och leveranser. Glasning 
ska vara anpassad efter personer i rullstol. Skyltning ska underlätta för att besökare hittar rätt. 

Parken - trädgården 
De äldre ska lätt kunna ta sig ut i parken/trädgården och tryggt kunna vistas där. Den bör vara ( 
generös och tryggt utformad med tex varierande gångstråk, sittgrupper, rabatter, drivbänkar i 
anpassad höjd trädgården ska aktivera, stimulera och skänka lugn och ro, gärna med "målpunk-
ter". Parken ska ge möjlighet till promenader där naturen kan upplevas och de boende kan få vara 
"själv". Det bör finnas gångvägar runt boendet som ger de äldre möjlighet att gå/köra rullstol och 
få en långpromenad med närhet till sitt hem. En god belysning gör att mörka höst- och vinter-
kvällar kan upplevas betydligt ljusare. 

Varuintag 
Varuleveranser sker inte sällan med stora lastbilar varför utrymme för dessa måste säkras. 
Utryckningsfordon måste enkelt kunna angöra. 
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Parkering 
Ett vård- och omsorgs boende är såväl en stor arbetsplats som en samlingsplats för många familjer 
vid helger och högtider vilket medför stort behov av parkeringsplatser. Handikapparkering nära 
entren ska också finnas. 

Cykelställ 
Många vill också cykla till jobbet varför cykelställ ska ordnas. Platsen för cyklar ska vara 
upplyst och trygg. 

Uteplats för personalen 
Om möjlighet finns bör uteplats ordnas för personalen som kan ge dem en stunds vila och 
avskildhet från deras arbete. 
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Sida 

11av16 

Ökade kostnader inom Vård och omsorg för tilläggskontrakt 
på Skogsliden 

( Beskrivning av ärendet I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för 
vård och omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och 
Bjäredalen har ett antal hyresavtal sagts upp eller omförhandlats. Denna 
förändring innebar minskad kostnad för vård och omsorg på ca 1 mkr, vilket 
har tagits med som besparing i 2017 års budget. Det har efter omflyttning 
framkommit ett behov av ytterligare parkeringsplatser samt förvaring av 
elcyklar. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. 

( 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S), UlfJiewertz (M), Olle Larsson (L) och Sonia Larsson (C): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sida 

12av16 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
( nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad den 20 februari 2017 godkänns. 

( 

( 

( 

\ 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ v~ w 
·.1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

Sida 

13av16 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 7 februari 2017. 
Dnr: 000077 /2016-700 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27 

VN § 23 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegations beslut 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns 
tillgängliga under sammanträdet i särskild pärm. 

Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 

- Myndighetsenheten, 2017-01-13 till 2017-02-16. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

14av16 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ t ~~ 
"' \ 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Dnr VN 000032/2017 - 700 

Temperaturen på maten som körs hem till vårdtagarna 

Sida 

15av16 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Larsson (C) angående 
temperaturen på den mat som körs hem till vårdtagarna i Båstads kommun. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ V1 ~ 
.... 
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VN § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

DnrVN 000033/2017 - 700 

Semestervikarier till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Sonia Larsson (C) angående 
rekryteringen av semestervikarier till sommaren 2017. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

16av16 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


