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Patientsäkerhetsberättelse omsorg 20 18
Patientsäkerhetslagen SFS 20 10:659 har från och med 2011-01-01
ersatt Lagen om yrkesve rksamhet för Hälso- och sjukvå rdens område .
Lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att
vårds kador uppstår.
Med vårdskada avses lidande , kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfa ll som kunnat undvikas om adekvata åtgärder
vidtag its vid patientens kontakt med hälso- och sjukvå rden.
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av
vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka
patientsäkerheten , och vilka resultat som uppnåtts.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att
patienter/brukare får en säker och ändamålsen lig hälso- och sju kvård
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Mas gör
uppföljn ingar i enlighet med Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.
MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten .
Respektive enhetschef för de olika verksamheterna inom förva ltninge n
har beskrivit hur patientsäkerhetsarbetet under förgående kalenderår
har bedrivits på enheten/enheterna.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkän na upprättad patientsäkerhetsberättelse omsorg för år 2018
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Sa mm anstä ll ni ng av avvi ke lse r helår 2018
Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig
komponent i ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med
ansvariga enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorge n
och funktionsstöd för 2018.
Soci alu tskottet föreslår komm unstyrel se n bes luta
att godkänna sammanställ ningen av avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd helår 2018
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Förs lag svar på kommu nremiss " Målbild fö r hälso - och
sjukvård i Öreb ro län 203 0"
Regionfullmäktige i Region Örebro län beslutade i november 2017 att
låta ta fram en målbild för hälso- och sjukvård tio år fram i tiden. Nara
kommun har getts möjligheten att yttra sig över förslaget till målbild
som utgår från vad invånare , patie nter och meda rbetare kan ha för
beho v , krav och förvänt ningar på hälso- och sjukvården i Örebro län
2030. Målbilden omfattar alla, oavsett kön , ålder eller hälsotillstånd,
som i vid mening har kontakt med hälso- och sjukvård i Örebro län.
Hur hälso- och sjukvården ska förhålla sig till invånarna, patienterna
och medarbetarna och målbilden är strategier som kommer att
utarbeta s när målbilden är antagen . Tydliga strateg ier behövs för att
förverkliga en geme nsam målbild. Det gälle r t ex arbetssätt, ledarskap,
samarbeten , struktur och organisering.
Under 2018 har arbetet med att ta fram ett förs lag till målbild
geno mförts i en tjänstemannaprocess. I styrgruppens arbete har bia
socialchef Ingrid Holmgren, Hällefors kom mun, deltag it som
representant för kommunerna. Dialog förs med olika politiska organ ,
såvä l inom Region Örebro län som i den samarbetsstruktur som finns
mellan regionen och länets kommuner bia socia lchefsnätverket och
chefs nätverk Social välfärd.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kom munstyre lsen besluta
att stä lla sig bakom förslag på Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro
län 2030 .
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magn usson (LPo) om att
lägga till i remissvaret att det behöver tydliggöras i "Målbild för hälsooch sjukvård i Örebro län 2030" va r vården ska bedrivas i framtiden.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett
tilläggsyrkande av Magnusson.
Ordfö rande frågar utsko ttet om utskottet kan bes luta enligt förslag till
beslu t och finner att utskottet beslutar enligt förslag till beslut.
Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta enligt
Magnu ssons tilläggsyrkande och finner att utskottet avslår
tilläggsyrkandet.
Justerares sign
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom förslag på Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro
län 2030.
Bengt Magnusson reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.
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På g ång inom " S NÖ l" - nätverket för socialchefer och
socialnämndsordföranden i norra Örebro län
Tom Rymoen (M), ordförande och Fredrik Bergström, socialchef
rapporterar från SNÖL-mötet om vad som är på gång.
Familjesamverkanste am
Det gemensamma arbetet mellan kommunerna och Region Örebro
län om samverkan kring hela familjens situation, där socialtjänst
och hälso- och sjukvård kopplas in, kommer igång nu. Kommu nen
har även fått statliga stimulansmede l för att arbeta med detta.
Skottlandsmode llen
Intresse finns inom nätverket att titta på Skottlandsrnodellen där
man omorganiserat socialtjänsten med syfte att komma närmare de
unga som verksamhe terna är till för.
Avtalssamverkan
Intresset finns inom nätverke t att titta på områden där komm unerna
kan få bättre avtal när kommunerna går ihop exempelvis i
gemensamma upphandlingar eller att ha gemensamma tjänster
med specialkompetens.
Socialutskottet tackar för informationen .
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Information om processen kring att omvandla majoritetens
plattform till genomförbara m ål för verks amheten inom
omsorg
Tom Rymoen (M), ordförande informerar om majoritetens plattform och
hur processen att göra plattformen till genomförbara mål ligger till.
Fredrik Bergström, socialchef informerar om hur verksamheten utifrån
plattformen identifierar de strategiska målen som ska mynna ned i
operativa mål och aktiviteter för verksam heten.
Under informat ionen som i dagordningen heter "information
majoriteten s plattform med fokus på det sociala området" menar Bengt
Magnusson (LPo) att titeln i dagordni ngen är felaktig eftersom
informationen egentligen rör processen kring att omvand la majoritetens
plattform till genomförbara mål för verksamheten inom omsorg.
Magnusson föres lår att titeln ändras.
Ordför ande frågar utskottet om titeln på denna informationspunkt kan
ändras till " Information om processen kring att omvand la majoritetens
plattform till genomförbara mål för verksamheten inom omsorg" och
finner att utskottet beslutat att ändra titel på punkten.
Socialutskottet beslutar
att ändra namn på informat ionspunkten till "Information om processen
kring att omvandla majoritetens plattform till genomförbara mål för
verksamheten inom omsorg"
att lägga informationen till handlingarna.
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Socia lc hefen in for merar
-må nads rapport
Fredrik Bergström, socialchef, presenterar uppdaterad information om
resultaten inom verksamheten. Socialchefen presenterar resultat
uppdelat på brukarresultat, medarbetarres ultat, processresultat och
eko nomiresultat.
Starten på år 2019 ser bättre ut ur ett eko nomiskt perspektiv än starten
på år 2018 . I brukarres ultat ligger Nora kommun över rikssn ittet
gällande inflytande, trygghet, bemöta nde och förbättrad situation
(Individ- och familjeomsorgen) men lägre gälla nde målet om
personalkontinuitet inom hemtjänsten. Socialchefen mena r att
förklaringen till att målet med personalkonti nuitet ligger i den höga
ande len korttidsfrånvaro och nyttjandet av timavlö nade vika rier.
Processen med att alla brukare ska ha uppdaterad e
genomförandeplaner visar resultatet att man komm it långt inom större
delen av verksamheten men att hemtjänsten ligger sämre till med att ha
geno mförandeplaner.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Övriga frågor
-Rapport från möte om flykti ngmottagning och integration
Tom Rymoen (M), ordförande, rapporterar från mötet. Det är ett
förändrat läge nu än 2015. Det kommer inte många flyktingar till
Sverige nu och därmed stänger migrationsverket ned sina boenden och
många av sina kontor . De flyktingar som komm it hit och fått
uppehållstillstånd börjar arbetet med att komma in på arbetsmarknaden
och integreras i samhället.
I och med att arbetsförmedlingen kommer förändras radikalt kommer
många kontor stängas och personal varslas. Det innebär på kort sikt att
kommunern a får ta ett större ansvar men på lång sikt att
arbetsförmedli ngen och kommunen samarbetar än mer än idag. På
mötet diskuterades den så kallade Trelleborgsmodellen som går ut på
att socialtjänsten ställs om för att aktivt hjälpa personer att komma in på
arbetsmarknaden. Här kan arbetsfö rmedlingen och kommunerna
arbeta nära varandra. I Nora kommun har arbetet redan börjat med att
införa en Noramodell som är byggd på tankesä ttet i
Trelleborgsmodellen.
-Sekretess individnämndens protokoll
Bengt Magn usson (LPo) lyfter frågan om individnämndens protokoll
som anslås på kommunens digitala anslagstavla men inte publiceras.
Magnusson anser att de ärenden som inte är sekretess borde
publiceras samt tid, plats och vilka som var med på mötet. Ordförande
tar med sig frågan.
Socialutskottet tackar för informationen.
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