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Uppdatering om läget i projekten som dragits igång utifrån
de antagna strategierna för kvarboende

Inger Lennartsson, enhetschef Hälso- , sjukvård och rehabilitering,
redogör för de projekt som hon håller i utifrån de strategier för
kvarboende som kommunstyrelsen beslutat.

Samlad korttidsvård ; rekryteringarna är klara och projektet fortsätter.
Målsättn ingen är att man är på korttidsvården i 2 veckor och sedan kan
komma hem till ordinärt boende. Om behov finns att stanna längre så
kan man självklart göra det. Den samordnade vårdplaneringen som
Regionen och kommunen gör kring en patient som ska bli utskriven
från sjukhuset är oerhört viktig för att patienten ska känna sig trygg
med att komma hem igen. Sedan i höstas har kommunen enklare
kunnat delta i vårdplanering via länk.

Anhörigstöd; en kartläggning av vilket behov som finns av anhörigstöd
har påbörjats. Redan nu märks ett uppdämt behov för både personer
som vårdar anhöriga med demenssjukdom och andra
Sjukdomskategorier. Lennartsson berättar att erbjuda kuratorstöd och
ha en anhörigsocionom kopplad till anhörigstödverksamheten.

Demensdagvård; planerna är att ha demensdagvård på Hagby i något
som Lennartsson kallar "hålet i väggen". Lennartsson berättar att det
finns ytterligare 35 personer med en demenssjukdom i Nora utöver de
personer som har insatser från kommunen. Det bör därför finnas ett
underlag för att starta demensdagvård. Lennartsson säger att det kan
finnas stort behov av dagvård i de första stadierna av sin
demenssjukdom. Planeringen fortgår.

Social dagvård; lokal på Tullbackagåden i Hobbyn och personal är an
ställd för de statsbidrag som kommunen fått för detta. I nuläget arbetas
det med att ta fram, tillsammans med biståndshandläggarna, vad som
ska ingå i social dagvård och vilka som är målgruppen. Samtidigt tittar
man på hur man ska lösa transporten för brukarna till och från den
sociala dagvården.

Dagrehab; Eftersom det inte funnits social dagvård har många perso
ner istället haft dagrehab vilket har skapat en kö till dagrehab. När den
social dagvården startar igång kommer därför 10 personer skrivas ut
från dagrehab för att istället gå på social dagvård . Detta öppnar upp
platser för de med behov av dagrehab.

Dessutom startas "hemrehab" nu upp. Det ingick inte i de beslutade
strategierna men ses som en del i vårdp lanering . Det för att kunna
träna i hemmet och det är evidensbaserat att detta stärker de egna

Uldragsbe slyrkande I
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Utöver dessa projekt ser man över hur man kan nå ut till gruppen med
rullatorer för att få en bra träningsform för dem.

Socialchef lägger till att det är viktigt att se om strategierna får den ef
fekt som var tänkt . Det är först när alla strategierna är på plats för bru
karna som vi kan utvärdera.

Socialutskottet kommer få uppdateringar om läget kontinuerligt under
projektens gång och sedan få en redovisning av resultatet när pro
jekte n utvärderats. Nästa gång som Socialutskottet får uppdatering om
läget blir vid sammanträdet den ge maj.

Socialutskottet tackar för informationen.

J;;i;6ign lJ:(,~-
Utdragsbestyrkande
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Socialchefen informerar

- Information om inskickad redovisning till inspektionen för vård- och
omsorg (IVO) om plan för egenkontroll och riskanalys

Socialchef informerar om den redovisning som skickats in och om
hur egenkontroller går till i dagsläget. Socialchef menar att det är ett
passivt sätt att genomföra egenkontroller och menar att det finns
potential att utveckla för att vara mer proaktiv. Tanken är att inför
göra riskanalyser och jobba med att minimera awikelser. Tanken är
också att i framtiden involvera politiken att välja ut områden som
det ska tittas extra på under ett år.

- Information om inskickad redovisning till inspektionen för vård- och
omsorg (IVO) om vidtagna åtgärder för god kvalitet på natten på
Tullbackagården och Hagby Ängar.

Socialchefen informerar om den redovisning som skickats in. Verk
samheten har gjort mätningar för att se hur lång svarstiden är från
det att ett aktivt eller passivt larm larmat fram till dess att brukaren
får hjälp av personalen . I genomsnitt tar det 3 minuter. Längst
svarstid är det mellan 18.00 och 20.00. Handlingsplan ska tas fram
tillsammans med larmleverantör för att se ännu bättre hur tycket på
hjälpinsatser ser ut under dygnet. Socialchef ska utifrån detta titta
på hur bemanningen ska vara under dygnet för att optimera verk
samheten så att bäst möter behoven.

Socialchefen säger att vi nu inväntar svaren från IVO för att se
deras synpunkter på redovisningarna.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Justerares sign
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Ev rapport från kontaktpolitiker

Inget att rapportera.

Protokollsutdrag till
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