
470 Enhetschef Sjuksköterskor 

Box: Öppen kommun   Ansvar 470 

Det är lätt att komma i kontakt och samverka med oss i kommunens 

sjukvårdsorganisation  

 

Delmål 

Samverka internt och externt för att 

på rätt nivå kunna tillhandahålla de 

sjukvårdsinsatser som krävs. 

 

 

 

 

 

 

Medverka till en säker in och 

utskrivning och genomförande av 

SIP (samordnad individuell 

planering).   

 

Kontinuerligt ha samverkansmöten  

lokalt med vårdcentralen 

 

 

 

 

I samverkan med Region Örebro 

län verka för en god 

läkemedelsbehandling för äldre. 

Individer 75 år och äldre som bor 

på SÄBO (Särskilt boende) och har 

olämpliga läkemedel skall minska 

till 5% (6,6 % 2018) och för de som 

har hemtjänst till 10,5% (15,4 % 

2018) 

 

Aktivitet 

Alla som är inskrivna i hemsjukvården 

eller bor på våra särskilda boenden skall 

ha en omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska (fast vårdkontakt) 

Vi har fasta telefoner med möjlighet att 

lämna meddelande och bli uppringd, 

samt personliga e-postadresser 

Använda beslutsstöd vid bedömningar 

för att utifrån det avgöra och säkerställa 

rätt vårdnivå.  
 

Arbeta aktivt i det med Region Örebro 

län gemensamma planeringsverktyg 

Life Care SP utifrån ViSam:s 

arbetsmodell 

 

 

Enhetschefer och hemsjukvårdsläkare 

 

Enhetschefer och 2 representanter ur 

respektive personalgrupp 

 

 

 

Läkemedelsgenomgångar tillsammans 

med ansvarig läkare och vb farmaceut, 

samt öka användande av BPSD registret 

(Beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens)i våra verksamheter 
 

Aktivitetsplan 

Hemsidan och samverkansportalen uppdateras i samband med personal 

förändringar.  

 

Bevaka händelser minst 4ggr/dygn och arbeta med planeringen i Life Care SP 

Utveckling av planeringen i vårdkedjan tillsammans med övriga verksamheter 
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genom att skriva och utreda avvikelser samt se över resurser och kompetens. 

 

Kartlägga och utveckla en hemsjukvård bestående av både sjuksköterskor och 

undersköterskor 

 

 

Läkemedelsgenomgångar förbereds och underlag lämnas till läkare minst 

1ggr/år. Tillsammans med övrig personal öka användandet av BPSD registret. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Personalfördelning fast anställda, vikarier, bemanningssjuksköterska, 

undersköterskor. 

 

Flödet i Lifecare SP gällande utskrivning följs upp i Region Örebro läns 

resultatportal och delges såväl Länsdelsgrupp (chefsgrupp med socialchefer 

samt chefer från regionens primärvård och slutenvård i norra länet) och 

Vårdkedjegrupp (operativ grupp med representation från kommuner samt 

regionens primärvård och slutenvård i norra länet) för analys. 

 

I samband med egenkontrollen säkerställs att informationen på hemsidan är 

aktuell samt att verksamhetens processer och rutiner är uppdaterade i 

kvalitetsledningssystemet  
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Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 470 
 

Information om verksamheten skall finnas lättillgänglig. Utveckling av dokumentation och 

inkontinensvården. Kompetensförsörjning. 

 

Delmål 

Sprida information om vår 

verksamhet och uppdrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeta för att säkerställa framtida 

kompetensförsörjning 

Aktivitet 

I broschyr och på hemsidan ge en beskrivning av vår 

verksamhet och ex på insatser som kan utföras. När 

kan man bli erbjuden hemsjukvård och hur det går 

till. 

Utveckla arbetet inom enheten gällande 

dokumentation och inkontinensvård 

 

Skapa en Hemsjukvårdsorganisation med både 

sjuksköterskor och undersköterskor i arbetsgruppen 

som tillgodoser individernas behov av vård. 

 

Tillhandahålla VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

platser 

 

Aktivitetsplan 

Uppdatering av hemsidan och broschyren vid förändringar 

 

Upprätta vårdplaner som innehåller samtliga hälso-och sjukvårdstjänster som utförs. 

Genomföra en repetitionsutbildning i Viva för att kunna använda systemet optimalt. 

Dokumentera mera med KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) 

 

Arbetet kring inkontinens skall utgå från, Blåsdysfunktion Kliniska riktlinjer gällande 

Region Örebro län samt Örebro läns kommuner. För att förändra och förbättra 

tillvägagångssättet vid utprovning av inkontinenshjälpmedel använder vi bedömning och 

utprovning enligt Nikolas utredningsunderlag. Nikola är ett nätverk som tagit fram ett 

kvalitetsprogram vid inkontinens. Registrering och uppföljning i Senior alert. Samarbeta 

med den nya inkontinenssamordnaren som anställts gemensamt i länets kommuner. 

 

Arbeta för att kunna tillhandahålla VFU platser efter önskemål från universitetet 

 

Uppföljning och utvärdering  

Hemsidan kontrolleras 2 ggr/år (juni och december) av enhetschef 

Kontinuerligt göra uppföljningar av dokumentation och Senior alert på APT med möjlighet 

att finna förbättringsområden 

KVÅ rapporteras med automatik från systemet till Socialstyrelsen 

Modulen för blåsdysfunktion /inkontinens skall användas på samtliga enheter vid 2020 års 

slut 

Sammanställa årets VFU placeringar 
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Box: Möten & upplevelser       Ansvar 470 
 

Individen skall mötas respektfullt med ett professionellt förhållningssätt Insatser och 

ordinationer utförs med stor hänsyn till individens behov och önskemål 

 

Delmål 

 

Aktivitet 

Alla som har hälso och- 

sjukvårdsinsatser har en vårdplan som 

de varit delaktiga i 

 

Klagomål/synpunkter och avvikelser 

dokumenteras, hanteras, åtgärdas  

 

 

Aktivitetsplan 

Granskning av journaler med innehållande vårdplaner görs 2 ggr/år. 

Vid ett av tillfällena är det genom kollegial granskning och vid det andra görs 

det av enhetschef 

 

Avvikelser sammanställs och analyseras kontinuerligt. 
 

Uppföljning och utvärdering 

 

Sammanställning av journalgranskningen görs av medicinskt ansvariga och 

presenteras i arbetsgruppen och förbättringsområden identifieras. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen skrivs 1 ggr/år av medicinskt ansvariga och 

verksamhetschef. Den innehåller b l a analyser och kommentarer gällande 

avvikelser på respektive område som redovisas från varje enhetschef. 

 

Klagomål/synpunkter och avvikelser återkopplas av enhetschef. Hemsidan och 

katalogen i samverkansportalen kontrolleras 2 ggr/år (juni och december) av 

enhetschef 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 470 
 

Individen skall erbjudas en bättre service genom en utveckling av digitala tjänster 

 

Delmål 

Möjlighet till mobil dokumentation 

och inhämtande av dokumentation i 

ordinärt boende 

 

 

Säkerställa att de individer som har 

hjälp med läkemedel får sina 

läkemedel på rätt tid och kunna 

identifiera vem som utför 

överlämnandet. 

 

Möjlighet att erbjuda individer 

alternativet att själva kunna hantera 

sina läkemedelsintag med hjälp av 

en läkemedelsautomat, Dosell.  

Aktivitet 

Genom att använda de smarta 

telefonernas samt surfplattors olika 

möjligheter kunna korta ledtider och 

vara kostnadseffektiva 

 

Använda digital signering av läkemedel  

 

 

 

 

 

Ladda installerade läkemedelsautomater 

var 14:e dag 

 

 

Aktivitetsplan 

Att använda den app som möjliggör dokumentation  

och tillgång till information i vårt verksamhetssystem (Viva) 

 

Upphandla ett system för digitalsignering som är kompatibelt med vårt 

verksamhetssystem Viva 

 

Efter behov och önskemål från enskilda individer utprova och installera 

läkemedelsautomater   

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerligt följa arbetet gällande tillgänglighet, funktionalitet och 

tidsåtgång. För att i december 2020 göra en utvärdering hur det fungerat under 

året och hur vi går vidare.  
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