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SocN § 8 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 9 Patientsäkerhetsberättelse 2019
Dnr Socn 2020/53
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2019.
Ärendebeskrivning
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen är en del av det kvalitetsledningssystem
som vårdgivaren är skyldig att inrätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Åtgärder har vidtagits för att öka kvalitén och patientsäkerheten under 2019.
Verksamheterna har följts upp genom olika egenkontroller, såsom användning av
kvalitetsregister, infektionsmätningar, avvikelserapportering, Senior Alert och
palliativvårdsregistret.
Verksamhetens medarbetare har bidragit till ökad kvalitet och patientsäkerhet
genom att rapportera avvikelser. Risker för vårdskador och missförhållanden har
identifierats och hanterats enligt gällande rutiner. Inkomna avvikelser och dess
analys ligger till grund för utvecklingsarbeten som initierats under året och
planeringen för 2020.
Den enskildes och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga för
verksamheten och har hanterats enligt gällande rutiner.
Ett stort antal personer har fått hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av
omvårdnadspersonal med delegering. Huvuddelen av verksamhetens brukare och
patienter har fått en trygg och säker vård och omsorg, men det förekommer
brister och det finns på flera områden behov av utveckling som ytterligare stärker
kvalité och patientsäkerhet. Hygien, kommunikation, samverkan,
läkemedelshantering är några av de områden som kan förbättras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Eva Gustavsson 2020-03-11
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Utdrag:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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SocN § 10 Anhörigstöd, enkät hembesök 2019
Dnr Socn 2020/47
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Vid uppsökande hembesök till 85 åringar som lever i par, ges möjlighet att svara
på en enkät i pappersform eller digitalt. I enkäten får 85-åringarna svara på trivsel i
sitt nuvarande boende, trygghetsfrågor, användandet av hjälpmedel, fysiska
aktiviteter, användandet av digitala hjälpmedel, skattning av sin livskvalité och
tankar runt framtida boende.
Enkätfrågorna har nu använts sedan uppsökande hembesök 2018. Jämförelser kan
nu göras mellan de sista 2 åren. Det är få skillnader i resultaten men det som
märks är bland annat att det är färre som motionerar regelbundet, det är fler som
har värk eller smärta ofta, ständigt eller ibland, samt att en något större andel
hellre vill bo kvar hemma med hemtjänst än dem som vill flytta till
trygghetsboende.
Beslutsunderlag
Enkätsvar efter uppsökande hembesök 2019
Utdrag:
Anhörigsamordnare

Justerandes sign
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SocN § 11 Återrapportering av 2019 års
utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära
relationer
Dnr Socn 2020/48
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
För att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn, barn som bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare har
socialtjänsten ansökt om och beviljats utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under
2019.
Bidragsmottagare ska innan 2020-03-31 återrapportera till Socialstyrelsen hur
bidraget har använts och blir återbetalningsskyldig om medlen inte har använts
enligt villkoren för utvecklingsmedlen. För Eksjö kommuns del har IFO använt
hela utvecklingsmedlet om 230 658 kr i enlighet med bidragets syfte.
Av blanketten för återrapportering av 2019 års utvecklingsmedel, för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn, barn som bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare, framgår hur
bidraget använts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist och Carina Andersson, 2020-03-06
Återrapportering av 2019 års utvecklingsmedel för arbetet mot vård i nära
relationer
Utdrag:
Funktionschef IFO
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