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Ordförande anmäler ett extra ärende gällande yttrande till IVO. Pia
Maria Johansson (LPo)

Socialutskottet beslutar

att lägga till det extra ärendet samt att under övriga frågor ta upp Pia
Maria Johanssons (LPo) fråga och med det godkänna dagordningen.

V Ierares sign~

Utdragsbestyrkande
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Pat ientsäkerhetsberättelse ä ldreomsorgen och
funktionsstöd i Nora ko mmun 2017

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med 2011-01-01
ersatt Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område.
Lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att
vårdskador uppstår. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som kunnat undvikas om
adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och
sjukvården .

Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av
vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärde r som vidtagits för att öka patient
säkerheten, och vilka resultat som uppnåtts.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att patienter
och brukare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 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 riktlinje r för
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten.

Respektive enhetschef för de olika verksam heterna inom förvaltningen
har beskrivit hur palientsäkerhetsarbe tet under förgående kalenderår
har bedrivits på enheten/enheterna.

Under utskottets behandl ing av ärendet ställde utskottet frågor om
statstisken som sammanställts utifrån registreringarna i Senior Alert.
Socia lchefen och MAS komme r att analysera statistiken och
återkomma till utskottet j ärendet.

Socialutskottet fö reslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättade patientsäkerhetsberätte lse för äldreomsorgen
och funktionsstöd för 2017.

Uldragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanställning avvikelser inom äldreomsorg och
funktions stöd 2017

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med
ansvariga enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för hela 2017.

Antalet avvikelser har ökat i jämförelse med 2016. Främst är det
läkemedelsavvikelserna som ökat. Ökningen består nästan helt av
avvikelser med utebliven dos, det vill säga att brukaren inte tagit den
medicin den ska ta. Den vanligaste avvikelsen är dock att någon ramlar
(fall).

Under 2018 kommer det att införas digital signering av läkemedel.
Digital signering ökar patientsäkerheten och antalet utebliven dos
förväntas minska kraftigt eller försvinna helt. En uppföljning kommer att
göras vid halvårsredovisningen av avvikelser för 2018.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöf för 2017.

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Yttrande till IVO - redovisn ing av vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av IVO:s tillsyn av socialtjänsten i
Nora

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en tillsyn av
socialtjänsten i Nora kommun avseeende handläggning av
orosanmälningar och förha ndsbedöm ningar samt utredningar under
tidsperioden 1 janari 2017 - 31 maj 2017.

I sitt beslut ställer IVO krav på nämnden (kommunstyrelsen) att
säkerställa att:

utredningar enligt 11 kap 1 § socia ltjänstlagen (SoL), gällande barn
och ungar bedrivs skyndsamt
skyddsbedömningar görs då orosanmälningar avser en ung person
som inte fyllt 21 år
inga utredande kontakter tas innan en utredning inletts
utredningar inleds då det kan finnas behov av insatser från
nämnden
anmälningar enligt 6 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) leder till att utredning enligt 7 § LVM inleds
barn ges möjlighet att komma tilll tals i förhandsbedömningar som
avser barn

Dessutom vill IVO påtala att det kan innebära en risk att nämnden har
en organisering som gör att exempelvis orosanmälningar avseende en
och samma person hanteras av olika verksamhetsdelar inom nämnden .
Granskn ingen visar att detta inneburit att vuxenenheten inte haft
kunskap om att det nyligen inkommit en anmälan avseende samma
person till enheten för barn och unga.

Nora kommun ska senast den 23 april 2018 redov isa för IVO vilka
åtgärder som har vidtag its eller planerar att vidta.

Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO), har tagit fram ett
yttrande som redovisar vidtagna och planerade åtgärder med anledning
av IVO:s beslut.

Socialutskottet beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till IVO.

.1~tera res sign c:;7#
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Diskussion om socialutskottets roll i internrevisionen

Utskottet diskuterar utskottets roll i internrevisionen och framtagandet
av mål att arbeta mot och mätbara indikatorer.
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Otdragsbeslyrkande
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Socialchefe n informerar
-verksamhetsrapport

Socialchefen presenterar ett förslag på utformning av
verksamhetsrapportern från socialchefen till utskottet.

Socialutskottet tackar för informationen.
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1~terares sign
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Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Rapport från kontaktpolitiker

Inget att rapportera.

I( Justerares sign
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Protokollsutdrag till
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Uldragsbestyrkande
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Su § 29

Övriga frågor

dnr ks2018-044

Pia-Maria Johansson (LPo) har en fråga om framtiden för NoraFör.

Ordförande svarar att det finns ett ärende om NoraFör men att det
kommer beredas i ledningsutskottet innan behandlingen i
kommunstyrelsen och inte i socialutskottet.

Socialutskottet tackar för informationen.

l U dragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Information om verksamheten aktivitetscentrum

Lina Welen, arbetsterapeut i Nora kommun, visar verksamheten
aktiv itetscentrum för utskottet. Utskottet får också prova på några av
aktiviteterna i verksamheten.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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