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1. Inledning
Syfte
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra
kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta
mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska mål,
visioner och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och socialnämnden.
Planen ska under perioden 2020 till 2025 vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska
styra verksamheternas utveckling de närmaste åren, med utblick fem år framåt.
Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området. Planen ska revideras vartannat
år.
I samband med att äldreomsorgsplanen togs fram bjöds pensionärsorganisationer,
brukare, anhöriga och personal in till samtal och bidrog med synpunkter vid sex
olika tillfällen hösten 2017. Andra källor som använts är Öppna Jämförelser
(Socialstyrelsen), LEV-rapporten (Socialdepartementet), statistik från Kolada och
Hörby kommuns befolkningsprognos 2013 - 2030.
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2. Begrepp
Anhörigvårdare – den person som vårdar en familjemedlem eller närstående.
Hemsjukvård – hälso- och sjukvård i bostaden. Äldre som av hälsoskäl inte kan ta sig
till sjukvården kan vara berättigade till hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar
sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster.
Hemvård – i hemvården ingår en servicedel och en omvårdnadsdel.
Kontaktman – speciellt utsedd medarbetare som har helhetsansvar för specifika
brukare och kontakten med deras anhöriga om brukaren så önskar. Kontaktman
säkerställer brukarens delaktighet och trygghet.
Närstående – den person som blir vårdad av en familjemedlem eller någon annan iden
närmaste kretsen.
Omvårdnad/omsorg – hemtjänstens omvårdnad/omsorg kan t ex innebära att få hjälp
med att äta och dricka samt med den personliga omvårdnaden. Ledsagning kan
beviljas den som har behov av det. Insatser kan beviljas för att den enskilde ska känna
trygghet och säkerhet. I omvårdnad/omsorg ingår också trygghetslarm,
avlastning/avlösning.
Ordinärt boende – vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller seniorboende
anpassade för äldre.
Rehabiliterande arbetssätt – bevara de friska funktionerna eller se till att den som
varit sjuk återfår ursprungsfunktionerna.
Rehabilitering – hjälpa personer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar att
återvinna eller uppnå bästa möjliga funktion och förmåga samt att förbättra
förutsättningarna för delaktighet i samhällslivet.
Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande och att se det
friska.
Service – hemtjänstens service innebär praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom
städning, fönsterputs, tvätt, inköp och ärenden samt promenader och socialt umgänge.
Särskilt boende – egna rum med gemensamt allrum och kök. Tillgång till personal
dygnet runt för att tillgodose de behov som de boende har. Gemensamt för alla
särskilda boenden är att det behövs en ansökan, en behovsbedömning och ett beslut
för att flytta dit.
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Temabaserat arbetssätt – Tvärprofessionella team kring varje brukare.
Tröskelprincipen – om brukaren utan större besvär kan ta sig till regional sjukvård
själv, beviljas inte hemsjukvård.

Förklaring av förkortningar
SoL

Socialtjänstlagen

HSL

Hälso- och Sjukvårdslagen

LEV

Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

SAS

Socialt ansvarig samordnare

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner
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3. Vad styr äldreomsorgen
- nationella och lokala styrdokument
Nationella styrdokument
De viktigaste lagarna är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen
(HSL). Förutom i lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i riksdagens
antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och
omsorg.

Nationella mål 1
• Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
• Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
vardag
• Äldre ska bemötas med respekt
• Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg

Värdigt liv
Våren 2010 beslutade riksdagen att anta tre lagförändringar:
• En ny bestämmelse i socialtjänstlagen om nationell värdegrund, se sid 9.
• Att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
• Att kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till en enskild person.
Värdegrunden gäller både offentlig och enskild bedriven verksamhet. Den omfattar
både handläggning och utförande av insatserna.
1

Ur regeringens proposition 1997/98:113
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Vård och omsorg vid demenssjukdom
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla nivåer. Riktlinjerna
lyfter fram följande områden:
•
•
•
•
•
•

Tidig medicinsk utredning (basal utredning)
Läkemedelsbehandling
Dagverksamhet anpassad för gruppen
Särskilt boende anpassad för gruppen
Stöd till anhöriga
Personcentrerad vård och omsorg – multiprofessionellt teamarbete

Socialstyrelsen har även utfärdat en föreskrift (SOSFS 2012:12) avseende ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Den nya
föreskriften innebär bland annat att:
• Varje person ska ha beslut som tydligt beskriver vilka insatser denne behöver.
• Varje särskilt boende, där en person med demenssjukdom bor, ska vara bemannat
på ett sådant sätt att personen får de insatser som beviljats samt att insatserna
utförs enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats.
• Boendet ska vara bemannat dygnet runt.
• Nämnden regelbundet ska följa upp hur varje enskild person på särskilt boende,
där en person med demenssjukdom bor, har det och om personalen räcker till.

Lokala styrdokument
Socialnämnden menar att det ska vara tryggt att leva och bo i kommunen. För dem
som är beroende av vård eller äldreomsorg skall det upplevas som en självklarhet att

8

få ett rimligt omhändertagande både vad gäller hälsa och boende. Detta görs genom
att:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta fram en god trygghet i kommunen i samverkan med andra aktörer.
Utveckla särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden.
Utveckla policy för boende på äldre dagar.
Göra en handlingsplan för tryggt och meningsfyllt åldrande.
Etablera alternativa boenden för dem med funktionshinder/handikapp.
Göra en utvecklingsplan för verksamheten för funktionshindrade
(psykiskt/fysiskt/socialt).
Utveckla det förebyggande stödet i livets alla skeenden.

Socialnämndens kortsiktiga mål för 2020
Mål
Målgrupp:
Indikator:

Brukarnöjdhet
Äldre
NKI 81 – 92 %

Mål
Målgrupp:
Indikator:

God hälsa / ökad aktivitet
Äldre 75+
Ökning 5 %

Mål
Målgrupp:
Indikator:

Delaktighet i utredning, planering och uppföljning
Äldre
Bättre än 2019

Mål

Ökad tillgänglighet till boende som socialförvaltningen
tillhandahåller
Äldre
Minskad kö

Målgrupp:
Indikator:

Äldreomsorgsplan
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens
äldreomsorg. Planen ska styra verksamheternas utveckling de närmaste åtta åren och
den revideras vartannat år.

Verksamhetsplan
Äldreomsorgens olika verksamheter (enheter) formulerar varje år en egen
verksamhetsplan där man anger mål och aktiviteter samt andra satsningar som man
vill göra för att nå målen. Målen utgår från Socialnämndens beslutade mål för
äldreomsorgen. Varje månad följer man upp målen på enhetsnivå för att säkra
kvaliteten för de äldre och för att kunna vidta åtgärder då så behövs.
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Verksamhetsidé
I Hörby är det tryggt och värdigt att åldras, även när man har behov av hjälp i
vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande
synsätt. I Hörby får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande
och integritet präglar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och
effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande.
Äldreomsorgen ger huvudsakligen stöd till personer över 65 år som behöver hjälp och
stöd att sköta personliga och praktiska vardagssysslor. Det kan bland annat vara
hemvård, trygghetslarm, dagverksamhet, anhörigstöd, särskilt boende och/eller
hemsjukvård samt trygghetsboende.
Äldreomsorgens verksamhet regleras i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), arbetsrättslig lagstiftning och kommunallagen. Nämnden
ordnar mötesplatser och aktiviteter för äldre på olika seniorträffar runt om i
kommunen, liksom andra förebyggande insatser.
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4. Värdegrund
Socialtjänstlagen innehåller en nationell värdegrund för äldreomsorgen om ökat
brukarinflytande med följande formulering:
Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap.4§)
Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Den nationella värdegrunden är
den etiska basen för omsorgen och vårdens alla möten. Den ska ligga till grund för de
mål som ska styra verksamheten och vara utgångspunkt för utveckling av
förhållningssätt, arbetsmetoder och innehåll i omsorg och vård. Särskilt viktigt är att
personalen medvetet arbetar med att förverkliga dessa värden i sitt vardagsarbete.
Det salutogena förhållningssättet ska genomsyra alla verksamheter.
Alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas god,
individuell och likvärdig. Det är viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka
värderingar som Socialnämnden står för.
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Hörby kommuns värdegrund
Vår värdegrund kan sammanfattas i ett antal viktiga stödord som var för sig uttrycker
ett förhållningssätt och skapar en gemensam värdegrund – en Hörbyanda:
Tillit är att våga vara sig själv och att lita på varandra.
Ärlighet, förtroende och att våga säga vad man vill.
Engagemang är att våga pröva nya idéer, att känna delaktighet och samhörighet. Att
gå in för det man gör, bry sig om andras arbete och visa intresse.
Empati är att känna medkänsla och ha en god inlevelseförmåga. Att bry sig om och
att försöka förstå andra människor.
Glädje är att känna trivsel, kunna ge och ta och ha roligt tillsammans. Att kunna och
våga skratta och att känna trygghet och gemenskap.
Kommunikation är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna på varandra,
vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och
ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation.
Respekt är att respektera andras åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att
behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att hålla överenskommelser och att
respektera allas lika värde.
Förändringsbenägenhet är att vara nytänkande och våga pröva nya vägar. Att vara
flexibel, se möjligheter och ändra det som inte är bra.
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5. Äldreomsorgen i Hörby kommun
Hörby kommun erbjuder äldreomsorg av god kvalitet till dig som är i behov av
service, omsorg och vård, där det är centralt att den enskilde ska kunna känna
trygghet i att omsorg finns när den behövs. Syftet med insatserna inom
äldreomsorgen är att underlätta det dagliga livet för den enskilde som på grund av
ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara sig på egen hand. Huvudprincipen är
hjälp till självhjälp.
I kommunen gäller kvarboendeprincipen och i det sammanhanget också
självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att bo kvar i
det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. När kvarboende av olika
skäl inte längre är möjligt, exempelvis genom att behovet av stöd och omvårdnad
ökat, finns särskilt boende för äldre. För insatser inom äldreomsorgen krävs en
behovsbedömning och ett beslut som fattas av socialsekreterare.

Genomförandeplan
För kvalitet, delaktighet och en god kommunikation med äldre och anhöriga har vi
bl a: genomförandeplan och kontaktman .En genomförandeplan ska upprättas
tillsammans med kontaktman och den enskilde/legal företrädare.
Genomförandeplanen utgår från beslut om insatser, och målen för dessa insatser ska
beskriva hur de praktiskt ska genomföras. Uppföljning av genomförandeplanen skall
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ske minst var 6:e månad eller vid förändring av individens behov där den enskildes
synpunkter ska beaktas och behov tillgodoses.
Kontaktman
En kontaktman ska utses och varje verksamhet har en rutin som beskriver
kontaktmannens ansvar. I rutinen ska även framgå vilka övriga uppgifter
kontaktmannen har beträffande vård, omsorg och service. Brukaren ska ha möjlighet
att träffa sin kontaktman minst en gång per vecka bortsett från semester och sjukdom.

Synpunkter och klagomål
En inkommen synpunkt/klagomål ska handläggas skyndsamt.

Myndighetsenheten
Myndighetsenhetens biståndshandläggare tar emot ansökningar, utreder, bedömer och
beslutar om insatser. Insatser som ges inom äldreomsorgen prövas efter vilket behov
som finns. I prövningen tas hänsyn till hela livssituationen.

Stöd i hemmet - hemtjänst/hemsjukvård/fixartjänst
För att kunna bo kvar i hemmet under trygga förhållanden erbjuder kommunen
hemvård. Med hemvård avses insatser för att underlätta den dagliga livsföringen eller
möjliggöra för den enskilde att bo kvar i sitt hem.
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Hemvårdens insatser delas upp i omvårdnad och serviceinsatser. Till
omvårdnadsinsatser räknas t ex måltidsstöd och att kunna klä sig och sköta personlig
hygien. Till serviceinsatser räknas städning, tvätt och inköp med mera. Hemsjukvård
innebär att den enskilde efter ordination från läkare få hjälp av sjuksköterska/
distriktsköterska med att dosera och eller ta sin medicin, sårvård, provtagning och
injektioner. Arbetsterapeut och sjukgymnast kan bistå med rehabiliteringsinsatser,

hjälpmedel och träning. Hjälp ges av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet
runt alla dagar i veckan. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor och s k
Fixartjänst, till mer omfattande personlig omvårdnad med stora sjukvårdsinsatser.
Personer som är över 65 år och behöver hjälp med småsysslor i hemmet kan få hjälp
av Fixare som rycker ut gratis och hjälper till att byta glödlampor och annat som kan
vara svårt att klara av själv. Hörby kommuns demensboende Källhaga är bas för
Fixarna som också hjälper till med inomhussysslor som t.ex. att hänga upp gardiner,
hyllor och tavlor. Målet är att minska antalet fall- och halk-olyckor i hemmet bland
äldre och skapa ökad trygghet för de äldre.

Trygg hemgång
Teamet för Trygg Hemgång är ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterskor och socialsekreterare.
Teamet har planeringsmöte i hemmet direkt när den enskilde kommer hem efter
sjukhusvård. Detta möte ersätter vårdplanering på sjukhus. Vid planeringsmötet har
den enskilde möjligheten att ansöka om hjälp och stöd i hemmet utifrån sitt behov.
Den enskilde får stöd och rehabilitering från undersköterskorna i hemtagningsteamet
de tre första veckorna efter hemkomsten. I slutet av denna period görs en uppföljning
av beslutet. De insatser som den enskilde fortsatt bedöms ha behov av övergår
därmed till ordinarie hemtjänst.
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Anhörigstöd
För den som vårdar och stödjer en närstående finns olika former av stöd och
avlastning. Hörby kommun kan erbjuda anhörigvårdare råd och information, enskilt
samtal, samtalsgrupp, kontaktförmedling, utbildning samt avlösning i hemmet.
Anhörigvårdare är du när du inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon
som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av
vardagen på egen hand. Den du hjälper och/eller tar hand om benämns som
närstående. Anhöriga är en viktig resurs för såväl den närstående, när det gäller att
uppleva kvalitet i livet, som för samhället där man är en viktig samarbetspartner och
ett komplement till den vård och omsorg som kommunen kan erbjuda.

Trygghetslarm
Ett sätt att öka tryggheten för den som bor kvar i det egna hemmet är att ha ett
trygghetslarm. Genom larmet går det att få snabb kontakt med personal.
Trygghetslarm ansöker man om via/till socialsekreteraren som utreder och beslutar
om insatsen.

Hjälpmedel
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar kommunens och regionens skyldighet att
tillgodose behovet av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel
är en del i rehabiliteringen och både kommuner och regioner har ansvar för att
tillhandahålla dessa. Hjälpmedel ska ses som en integrerad del av vården. Målet med
hjälpmedel är att förbättra eller bibehålla funktion och förmåga alternativt
kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.
Exempel på hjälpmedel i det dagliga livet, är hjälpmedel som krävs för att den
enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande
personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter, t ex sköta sin hygien, förflytta
sig och kommunicera.
Det är arbetsterapeut och fysioterapeut/ sjukgymnast som har ansvar för bedömning
och förskrivning av hjälpmedel.

Dagverksamhet
Inom vård- och omsorg i Hörby kommun finns två dagverksamheter och för att få
tillgång till dagverksamheterna krävs ett biståndsbeslut från socialsekreterare.
•

•

Källan på Källhaga har inriktning mot traditionell dagverksamhet där social
samvaro och aktiviteter i grupp har en viktig funktion. Dagverksamheten har
en planerad verksamhet som utgår ifrån brukarens intresse, behov och
önskemål. Måltiderna som äts tillsammans ses som en viktig del av
aktiveringen.
Dagverksamheten Lyktan på Byggmästaregatan har inriktning för personer
med demens. Målet är att behålla sina förmågor och fördröja
demenssjukdomens utveckling. Det möjliggör även avlastning för anhöriga.
Även här ses måltiderna som äts tillsammans, som en viktig del av
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aktiveringen. Lyktan har tillgång till egen bil, vilket ger de äldre extra
tillfällen att ”fånga dagen”.

Kost
Inom vård och omsorg kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av
funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara
grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa − måltidens sociala
funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och
bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. I Hörby kommun ska måltiderna
som erbjuds till äldre vara goda och näringsrika och vid behov protein- och
energiberikade för att minska risken för undernäring. Konsistensanpassad kost och
dietkost tillagas efter ordination. Måltidsservice erbjuder dagligen möjlighet att välja
mellan två olika maträtter, och på våra särskilda boenden erbjuds även dessert.
Måltidsservice, som är vår kostenhet, vill erbjuda våra äldre gäster goda vällagade
måltider som är tillagade av kända råvaror. Vi vill också ta tillvara skånska
mattraditioner och skapa igenkännande måltider kring årets helger och årstider.
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Trygghetsboende
Hörby kommun har sedan 2011 ett antal reguljära hyreslägenheter i markplan att
erbjuda till personer fyllda 55 år, folkbokförda i Hörby och som beviljats hemtjänst
för omvårdnad. Lägenheterna är anpassade till äldre och finns på Byggmästaregatan.
Inom trygghetsboendet finns en särskild värdinna som ger service till de boende samt
arrangerar olika aktiviteter för att minska ensamheten.

Främjande och förebyggande insatser för äldre
Preventiva hembesök
Målsättningen med preventiva (förebyggande) hembesök är att ge individuellt
anpassade rekommendationer och förslag för att främja hälsa, välbefinnande och
oberoende genom att stärka seniorers egenmakt
Fysisk aktivitet 75+
Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsofrämjande insatser inom fyra hörnstenar
för ett gott åldrande. De fyra hörnstenarna är social gemenskap och stöd,
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor och kommunens satsning på
fysisk aktivitet för 75 år och äldre innehåller alla fyra hörnstenarna. I fysisk aktivitet
75+ skapar projektet möjlighet för att öka både kondition och muskelstyrka, att träna
och ha kul med samma grupp under 10 veckor där varje träning avslutas med en fika
och möjlighet till att lära känna nya vänner. I projektet ingår även föreläsningar om
kost och dess betydelse för hälsan. Vidare bidrar projektet med att skapa
förutsättningar för en meningsfull vardag i form av delaktighet, kanske få ett nytt
intresse och att genom träningen få en starkare kropp och knopp som gör det enklare
att klara sig själv i vardagen.
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Syftet med projektet är att främja äldres hälsa och välbefinnande genom fysisk
aktivitet samt skapa förutsättningar för ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv.
Syftet är också att förebygga funktionsnedsättningar och fallolyckor.

Andra exempel på aktiviteter/teman inom främjande och förebyggande insatser för
äldre är Kultur och natur på äldreboenden, Promenadgrupp, Qi-gong, Vänskapscafé,
Handarbetscafé och Bussturer.
Vardagsrehabilitering
Vardagsrehabilitering är funktionsbevarande och utförs av all omvårdnadspersonal,
som med utgångspunkt från genomförandeplanen ska bedriva vardagsrehabilitering.
Målet är att den enskilde ska få behålla sin självständighet och integritet genom att få
stöd att göra de man klarar av själv.
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Särskilt boende
När man inte längre klarar sitt ordinära boende med hemtjänstens insatser i hemmet
kan kommunen erbjuda särskilt boende med tillgänglig personal dygnet runt. Det
finns boenden för personer med fysiska funktionshinder, demenssjukdom och
psykogeriatriska sjukdomar. För den som beviljas bistånd i form av särskilt boende
ingår det i skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo (enlig
Socialtjänstlagen, 4 kap). I Hörby finns fem särskilda boenden för äldre: Källhaga,
Hagadal, Önnebo och Bokegården, varav Hagadal och Källhaga kan erbjuda särskilda
demensavdelningar med särskilt utbildad personal, samt Vallgården som drivs på
entreprenad. Under 2020 planeras ytterligare ett äldreboende att byggas.

Korttidsvård
Vid behov av tillfällig vård och omsorg, exempelvis efter sjukhusvistelse eller för att
tillfälligt avlösa den anhörige i dennes omvårdnadsroll, kan en plats på
korttidsenheten beviljas. Korttidsvård finns för att tillmötesgå tillfälliga behov av
heldygnsomsorg som inte kan tillgodoses i hemmet. I Hörby finns korttidsboendet
Solbacken med inriktning rehabilitering och palliativ vård (vård i livets slutskede).
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Digitalisering
Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde
att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde
och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i
verksamheterna.
Genom det systematiska införandet av e-hälsa kan Hörby kommun erbjuda ett
effektivt och högkvalitativt arbetssätt vilket leder till ökad trygghet, självständighet
och delaktighet för dess omsorgstagare. Onödiga och tidsödande transporter minskas
när vi använder digitala kommunikationssätt för dialog och samverkan mellan olika
aktörer i omsorgen samt då vi endast gör fysiska insatser när digitala alternativ inte är
aktuella. Det mobila arbetssätt som digitaliseringen bidrar till ger bättre datakvalitet i
våra verksamhetssystem, ökad brukarsäkerhet och större trygghet för omsorgstagare
och deras närstående.
Mer utrymme för mellanmänskliga möten skapas när rätt personal har rätt
information i rätt tid.
Digitalisering i hemvård
E-hälsotjänster erbjuds alla som beviljas omvårdnadsinsatser och hemsjukvård i det
ordinära boendet. Nyckelfria lås, positioneringslarm, digitala trygghetslarm, digital
tillsyn, läkemedelsskåp, automatisk dosering av läkemedel och digital signering för
personal, inköp via nätet och beställning av matdistribution är exempel på ehälsotjänster vars effekt leder till ett mer självständigt och tryggt liv.
Digitalisering på särskilda boende
På våra särskilda boende bidrar digitala lås, e-tillsyn, sensorer och positioneringslarm
till ett självständigt och individanpassat liv med lugnare och säkrare boendemiljö,
bättre nattsömn samt ökat rörelseutrymme. Våra brukare erbjuds också stimulans för
både kropp och själ i form av anpassade digitala aktiviteter, såsom bike-around och
Tovertafel (magiska bordet). Genom att vi tillhandahåller gratis WiFi på särskilda
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boende ökas möjligheten att vidmakthålla intressen och kulturell stimulans, socialt
utbyte med vänner och närstående underlättas och det digitala utanförskapet minskas.
Digital kompetens
Den digitala transformationen ställer nya kunskapskrav på medarbetaren. Därför görs
särskilda utbildningssatsningar för all omvårdnadspersonal med syfte att stärka den
digitala kompetensen och öka kunskapen kring informationssäkerhet. Kommunen har
startat ett digitalt råd som består av medarbetare inom vård och omsorg. Rådets
uppgift är att sprida kunskap och stötta övriga kolleger inom de olika verksamheterna.
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6. Vad kan vi säga om framtiden?
Befolkningsprognos för äldre
När Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar prognosen över Sveriges framtida
befolkning 2013 - 2060 menar man att trenden är att allt fler lever högre upp i
åldrarna. Denna trend kommer att fortsätta under hela prognosperioden. Den
ökade livslängden innebär att under de närmaste 20 åren kommer antalet invånare
i Sverige som är äldre än 80 år öka med drygt 300 000.
I delutredningen Framtidens välfärd och den åldrade befolkningen från
Framtidskommissionen (Ds 2013:8), anser man att problemet inte är att vi lever
längre. Kärnan i den demografiska utmaningen är att klara finansieringen av
välfärden när fler är äldre och inte förvärvsarbetar.
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Diagrammet nedan redovisar åldersfördelningen i tioårsklasser för prognos år 2017.
Prognosens antagande om förändringar fram till och med 2030.
Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec efter ålder och år.

Källa: SCB

Utvecklingen i Hörby – vad tror vi?

Rapporten ”Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster” (LEV) som
Socialdepartementet presenterade 2010, redogör för hur behovet av vård och omsorg
kommer att utvecklas fram till 2050. För att möta behovet av hälso- och sjukvård och
äldreomsorg krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete.
I rapporten antas att andelen äldre förväntas öka med ca 30 procent mellan 2010 och
2050, vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller
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äldre 2050. Kostnaden för äldreomsorgen väntas stiga med ca 70 procent till år 2050
och personalbehovet öka med ca 50 procent.
Diagrammet nedan redovisar åldersfördelningen i tioårsklasser för prognos år 2017.
Prognosens antagande om förändringar fram till och med 2030.

Prognos Hörby 2017 - 2030

Att prognosticera framtiden är svårt av flera skäl. I västvärlden har livslängden ökat konstant,
beroende på högre levnadsstandard, hälsosammare livsstil samt att vården har blivit allt mer verksam
och avancerad. Detta påverkar livslängden i allra högsta grad. Med det finns sådant vi ännu inte rår
på, vilket innebär att vi inte riktigt kan veta hur behovet av omsorg och vård kommer att utvecklas.
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Särskilt boende
Uppgifter hämtade från Öppna Jämförelser 2019 (Socialstyrelsen och KAAB Prognos AB´s
beräkningar för Hörby kommun, 2013-04-08.
Under 2019 hade Hörby kommun ca 15 635 invånare, varav 3 487 personer var 65 år eller
äldre. Av dessa hade 3,4 % plats på särskilt boende, d v s ca 120 personer, vilket innebär en
minskning från föregående år. Med satsningar på bl a e-hälsa, förebyggande hembesök,
utvecklad hemtjänst och hälsofrämjande insatser för seniorer antar vi att andelen äldre med
behov av särskilt boende inte ska behöva öka i någon väsentlig omfattning.
Beräknat behov av plats i särskilt boende (SäBo) utifrån statistik från 2012, Hörby kommun:
Andel äldre >65 år i
SäBo
2016: 3,64 %
2017: 3,69 %
2018: 3,74 %
2019: 3,79 %
2020: 3,84 %
2021: 3,89 %
2022: 3,94 %
2023: 3,99 %
2024: 4,04 %
2025: 4,09 %

Antal äldre
>65 år i
kommunen
3380
3500
3550
3600
3700
3750
3800
3850
3900
4100

Antal äldre >65
år i SäBo
123
129
133
136
142
146
150
154
158
168

Årskostnad per boende i
SäBo 2015: 1 217 000
(beräknad prisökning 2%/år)
1 241 340
1 266 167
1 291 490
1 317 320
1 343 666
1 370 540
1 397 950
1 425 909
1 454 428
1 483 516

Totalkostnad
SäBo:
152 685 000
163 336 000
171 768 000
179 156 000
190 801 000
200 099 000
209 692 000
219 590 000
229 800 000
249 231 000

Med ovanstående statistik och beräkningar kommer behovet av plats på särskilt boende i
Hörby kommun att öka med 39 platser mellan 2017 och 2025 vilket motsvarar en
kostnadsökning på ca 86 mkr (+53%). Jämför: LEV-rapportens prognos om kostnadsökning
inom äldreomsorgen med 70% till år 2050.
Hörby kommun har idag 123 boendeplatser för
personer över 65 år, varav 46 är platser för personer
med demens. Indikationer visar på en ökning av
antal personer med demenssjukdom framöver. I de
nationella riktlinjerna för demens anges att 8 procent
av alla personer 65 år och äldre och nästan hälften av
alla personer 90 år och äldre, har en demenssjukdom.
Detta betyder inte per automatik att behovet av
demensplatser ligger på samma nivå, men det ger en
indikation på en kraftig ökning av behoven
framöver.
Det är viktigt att kontinuerligt följa behovet av platser för att få en så god balans mellan
platser för somatiskt sjuka och platser för personer med demenssjukdom.
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Hemvård
2019 hade 289 personer 65 år eller äldre beviljad hemtjänst i Hörby kommun, vilket
motsvarar 8,3 % av personer 65 år eller äldre. Behoven skiftar dock från enstaka
serviceinsatser såsom inköp, tvätt och stöd till betydligt mer omfattande omsorg.
Utifrån befolkningsprognosen, och under förutsättning att andelen personer med behov av
hemtjänst är konstant framöver, kommer antalet att öka med i genomsnitt sex personer
årligen 2017 - 2025. Denna ökning motsvarar en genomsnittlig årlig ökning om 2 822
timmar, vilket innebär en kostnadsökning 2017 - 2025 med ca 24 mkr.
År

Antal

Andel (%)

Ant hemtjänsttimmar
(jmfr per person och
65 år och äldre 65 år och äldre
år: 470,4 tim)
med hemtjänst
med hemtjänst

Kr/tim

Kostnad/år

(beräknad
prisökning
2%/år)

(jmfr kostnad
2015: 248 466
kr/person)

2016

247

7,3 %

116 189

530

61 580 000

2017

256

7,3 %

120 499

541

65 190 000

2018

259

7,3 %

121 834

551

67 131 000

2019

263

7,3 %

123 715

562

69 528 000

2020

270

7,3 %

127 008

574

72 903 000

2021

274

7,3 %

128 890

585

75 401 000

2022

277

7,3 %

130 301

597

77 790 000

2023

281

7,3 %

132 182

609

80 499 000

2024

285

7,3 %

134 064

621

83 254 000

2025

299

7,3 %

140 650

633

89 031 000

Kostnad i kronor per hemtjänsttagare 2018
Kommun

Kostnad hemtjänst per person
2018

Kommun

Kostnad hemtjänst per person
2018

Hörby

219 755

Eslöv

363 512

Höör

209 076

Kävlinge

154 593

Osby

287 988

Sjöbo

389 506

Skurup

277 467

Trelleborg

225 931

Ystad

224 671

Örkelljunga

331 118

Snitt ovanstående 279 192 kronor
Genomsnitt riket 252 936 kronor
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7. Utvecklingsområden
Utvecklingsområde 1 – Värdegrund
Värdegrunden syftar till att de verksamheter som rör omsorg om äldre ska inriktas på
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och trygghet.

Att de äldre får leva ett värdigt liv menas:
1. Rätt till en privat sfär
2. Självbestämmande
3. Delaktighet
4. Individanpassning
5. Insatser av god kvalité
6. Gott bemötande
– respekt – hänsyn och artighet
– empati – lyhördhet
– vänlighet och generositet
– stöd och uppmuntran
– skälig levnadsnivå
– att skyddas mot skada

Att känna välbefinnande och trygghet menas:
1. Känsla av trygghet
2. Meningsfullhet
– se och känna sammanhang i livet (bl a genom möjlighet till samtal om sitt liv)
– samhörighet och gemenskap
– få känna sig/vara behövd
– få stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro
– vardagliga upplevelser av livsmod och lust

Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•

Arbeta med och utbilda om Socialstyrelsens vägledningsmaterial
Äldreomsorgens nationella värdegrund
Utbilda personalen i kontaktmannaskap
Genom kontaktmannauppdrag och genomförandeplaner få äldre personer att
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
På APT, teammöten och i medarbetarsamtal reflektera över hur var och en
synliggör värdegrunden i sitt arbete på enheten
Tydliggöra rollen som GA (gruppansvarig)
Systematisk målstyrning och uppföljning genom bl a GA-möten varje vecka
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Utvecklingsområde 2 – Förebyggande arbete
Genom att förebygga olycksfall bland äldre kan stort lidande för den enskilde och
stora kostnader för samhället undvikas. Flera studier har visat att förändrade
levnadsvanor kan ge positiva effekter högt upp i åldrarna. Hälsofrämjande- och
förebyggande insatser handlar om flera olika saker. Det handlar om att möjliggöra
och stimulera till hälsosamma val, att förebygga olycksfall, att stödja anhöriga som
gör stora insatser för att hjälpa och vårda någon närstående och om att skapa
förutsättningar för ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna.
Hörby kommun satsar särskilt på förebyggande hembesök. Målsättningen med dessa
är att ge individuellt anpassade rekommendationer och förslag för att främja hälsa,
välbefinnande och oberoende genom att stärka seniorers egenmakt.
Personer som är över 65 år och behöver hjälp med småsysslor i hemmet kan få hjälp
av Fixare som rycker ut gratis och hjälper till att byta glödlampor och annat som kan
vara svårt att klara av själv. Målet är att minska antalet fall- och halkolyckor i
hemmet bland äldre och skapa ökad trygghet för de äldre.

Det här vill vi satsa på:
Brevledes erbjuda alla äldre från 77 års ålder tid för ett hembesök. Besöket kan handla
om t ex säkerhet i hemmet, allmän hälsa, psykosocial hälsa, fysisk hälsa, nutrition,
kognitiv förmåga, socioekonomisk situation, funktionsförmåga/aktivitet samt
boendesituation. Besöket tar 60 ‐ 90 minuter och följs upp cirka ett år senare. Besöken
genomförs vanligen av distriktssköterska men även andra professioner kan vara
aktuella. Besökarens personliga lämplighet är mycket viktig liksom lokal kännedom
och nätverk.

Utvecklingsområde 3 – Anhörigstöd
Anhörigstöd erbjuds dem som har en närstående med långvarig sjukdom, fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning eller som har missbruk- och beroendeproblem.
Anhörigvårdare hjälper en familjemedlem, granne eller vän som inte klarar sig själv i
det vardagliga livet.
Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man hjälper eller vårdar en närstående
och då är det viktigt att man kan få stöd för att orka med vardagen. Stöd till anhöriga
och närstående som Hörby kommun kan erbjuda är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Råd och information
Enskilt samtal
Samtalsgrupp
Kontaktförmedling
Utbildning
Avlösning i hemmet
Växelvård
Dagverksamhet
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Kommunen har också en särskild anhörigkonsulent som ger råd och information och
finns som stöd när frågorna dyker upp.
Avlösning i hemmet betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar
över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att
koppla av och göra egna aktiviteter, gå till frisör, handla, läkarbesök etc. Ansökan om
avlösning i hemmet görs till socialsekreterare som utreder och beslutar efter
individuell behovsbedömning.
Den närstående kan efter individuell behovsbedömning även beviljas växelvård på
Solbacken. Det innebär att den enskilde regelbundet kan åka iväg några dagar för att
anhörigvårdaren ska avlastas och ges tid för återhämtning. Ytterligare en form av
avlastning som kan beviljas den enskilde är dagverksamhet, där kommunen erbjuder
olika aktiviteter.
Kommunen anordnar i samarbete med bl a Vuxenskolan och Röda Korset olika
studiecirklar för anhöriga där de kan samtala med andra i liknande situation.

Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•
•

Genom föreläsningar öka anhörigas kunskap inom olika områden, t ex demens
Starta efterlevandegrupper
Öka personalens förståelse för de anhörigas situation
Utveckla olika former för att stödja anhöriga
Få anhöriga att känna att de har erkännande för sin insats
Få anhöriga att känna sig respekterade som samarbetspartners
Möjliggöra nya kontaktytor och informationsvägar genom att införa ett ITbaserat anhörigstöd

Utvecklingsområde 4 – Demens
Precis som i övriga riket får Hörby ett ökat antal personer med demenssjukdom i takt
med ökat antal äldre. Risken för att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande
ålder. I de nationella riktlinjerna anges att 8 procent av alla 65 år och äldre och nästan
hälften av alla 90 år och äldre har en demenssjukdom.
Målet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med demenssjukdomar och
deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård.
Kommunen har dagverksamhet för personer med demenssjukdom, både yngre och
äldre.
Vi använder kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens). Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer
med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna
målgrupp över hela landet.
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Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•

Ge samtliga medarbetare inom vård och omsorg en gedigen demensutbildning
Förbättra omvårdnadsinsatserna för personer med demenssjukdom
En ny tjänst som polyklinisk demenssjuksköterska som gör hembesök
Öppna fler platser inom dagverksamhet
Ta fram lokala demensriktlinjer utifrån de nationella demensriktlinjerna

Utvecklingsområde 5 – Social samvaro och aktiviteter
Social samvaro och aktiviteter ska ge de äldre förutsättningar att skapa en meningsfull
och innehållsrik vardag. Det sociala innehållet i omsorgen om äldre påverkar både
hälsa och
välmående. Ett bra socialt innehåll skapar en trivsam miljö för både de äldre och
personalen, och kan också ha en positiv inverkan på de äldres fysiska hälsa.
Det är inte ovanligt att en äldre person har nedsatt syn eller hörsel. Svårigheter att tala
efter en stroke kan innebära problem. För att utveckla vardagen ska personalen göra
saker tillsammans med de äldre utifrån deras önskemål och utifrån ett salutogent
förhållningssätt.
Väntjänst är en ny verksamhet inom kommunen som aktivt arbetar för att öka
gemenskap, delaktighet och inflytande. Målet med Väntjänst är att underlätta
samverkan mellan frivilliga, organisationer och kommunen, och jobba tillsammans
för dem som behöver lite extra hjälp och stöd.

Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•
•

Buss som kostnadsfritt hämtar/lämnar äldre som bor i ordinärt boende, för att
de ska kunna delta i senioraktiviteter som anordnas av kommunen.
Mer kvalitetstid för äldre inom hemtjänsten och på särskilt boende
Bättre kontinuitet för de äldre genom att så långt som möjligt, samma personer
erbjuder omsorgen
Mer underhållning, kulturarrangemang och festligheter för de äldre
Cafè/ kiosk på de särskilda boendena
Aktivitetsombud på varje avdelning på våra särskilda boenden
Äldrepedagog som inspirerar aktivitetsombuden på enheterna

Utvecklingsområde 6 - Mat och nutrition
Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose behoven av energi och
näringsämnen, utan även för livskvaliteten. Maten har stor betydelse för hälsa och livsglädje.
Att maten och måltiderna anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål
är därför av största vikt och ett led i att förebygga undervikt. Gemenskapen runt en måltid är
ofta en viktig del av det sociala innehållet.
Måltiderna ska upplevas som höjdpunkter under dagen. Därför har måltiderna en central
betydelse i planering och utformning av äldreomsorgen. Kvaliteten på maten ska vara hög.
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Att anpassa maten efter den äldres vanor kan handla om att anpassa valet av livsmedel och
måltidsmiljö efter vad den äldre är van vid och tycker om.
Vidare är miljön och matsituationen viktig för upplevelsen och för trivseln i
allmänhet.

Det här vill vi satsa på:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

God, hemlagad mat
Ombonade matsalar där vi dukar med glas och trevligt porslin, har snygga möbler och
gardiner. Det finns blommor och dukar på borden och det är hemtrevligt; en lugn och
fin miljö
Eget kök som det doftar gott från och retar aptiten
Två olika rätter att välja på och goda efterrätter samt olika drycker att välja på
Nybakta bullar och bröd på helgerna
Belysning som ger ett behagligt ljus
Pedagogisk personal som sitter med de äldre under måltiden och gör att den blir
trevlig och stressfri för de boende
De som bor i eget boende och får mat levererad kan varje vecka välja bland flera olika
rätter.
Anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis innebär att aktivt
fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter och utformning av måltidsmiljön
efter den äldres egen vilja
Öka flexibiliteten för den äldre att själv kunna påverka vilken tid denne vill äta
måltiden
Fortsätta arbeta för att förebygga undernäring genom kvalitetsregistret Senior Alert

Utvecklingsområde 7 - Information och kommunikation
Äldre i Hörby kommun får information om kommunens verksamheter för äldre både via
internet och tryckt material. Socialförvaltningen arbetar för att all information ska vara
aktuell, relevant och lättbegriplig. Informationen på webben (www.horby.se) består av fast
information om kommunens verksamheter samt av nyheter. Besökare på webben kan lämna
synpunkter och framföra klagomål via elektroniska formulär. Hörby kommun har också
Facebook och Twitter där besökare kan ta del av kommunens nyhetsflöde, kommentera och
ställa frågor.
Den tryckta informationen består av broschyrer, informationsblad samt vid behov riktade
brev eller andra utskick till kommunens äldre invånare. Aktuell information om verksamheter
för äldre annonseras också i Lokaltidningen i samband med Hörby kommuns gemensamma
månadsannons i tidningen.
Tryckt information finns tillgänglig i foajén på kommunhuset, på äldreboenden och
seniorträffar.
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Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•

Utveckla hemsidor för varje enhet inom vård och omsorg
Ta fram enkla informationsblad där varje enhet presenteras
Fokusgrupper kring olika aktuella frågor/ämnen, där kommunen bjuder in
äldre, anhöriga, bybor och organisationer för samråd och erfarenhetsutbyte
Prova och utvärdera nya kanaler för att nå ut med information
Utvärdera befintlig information gällande intresset för vad som publiceras på
webben
Information till anhöriga och gode män om rättigheter och möjligheter

Utvecklingsområde 8 - Bostäder och lokaler
Antalet äldre ökar i kommunen och därmed också behovet av platser eller lägenheter i
trygghetsboende och på särskilt boende. Ett flertal platser på de särskilda boendena har gjorts
om till demensplatser och vi utvecklar ett demenscentrum på Källhaga (särskilt boende).
Hörby kommun arbetar med den så kallade kvarboendeprincipen, vilket innebär att alla ska
ges förutsättningar att få bo kvar i det egna hemmet och där få den hjälp som behövs. Hörby
kommun erbjuder parboende för dem som så önskar.
Utformningen av framtida trygghetsboende ska vara attraktiv med hänsyn till öppenhet och
allmänhetens tillgänglighet. Såväl trygghetsboende som särskilt boende ska ha en salutogen
inriktning.
Vi ser också en ökad efterfrågan bland kommunens invånare, på en boendeform med egen
lägenhet och tillgång till personal och det uttrycks en önskan om en ”äldregaranti” som
innebär att man ska få plats på boende inom tre månader från ansökan.

Det här vill vi satsa på:
•
•

Utreda behov för fler servicelägenheter
Ge äldre möjlighet att bo nära andra gamla och kunna få service i utökad
omfattning, allt efter ålder och behov

•
•

Utreda behov av s k kollektivboende för ”pigga pensionärer”
Utreda behov av s k seniorboende med egna lägenheter och gemensam matsal
och andra sällskapsutrymmen
Öka utrymmen för material och mediciner i servicelägenheterna
Anställa vaktmästare på särskilda boenden
Förbättra utemiljön på särskilda boenden

•
•
•

Utvecklingsområde 9 – Kvalitet
Alla som arbetar med äldre ska ha ett salutogent förhållningssätt och de äldre ska ha ett
verkligt inflytande över stödet som ges. Alla synpunkter, både positiva och negativa, är
värdefulla och ger kunskap för att förbättra verksamheten. Genom att använda
avvikelsehantering, riskanalyser, brukar- och medarbetarenkäter, resultat från nationella
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kvalitetsregister och synpunktshantering ökar delaktigheten och dessa verktyg ingår i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Förvaltningen har en tydlig målstyrningsprocess som är förankrad hos all personal.
Målstyrningen innebär att man sätter mål årligen, kopplar mätetal (indikatorer) till målen samt
anger vilka aktiviteter som ska genomföras i syfte att uppnå målen för verksamhet och äldre.
Varje månad följer man upp måluppfyllelsen på enhetsnivå, dels genom samtal mellan
socialchef och enhetschef, dels i möte med enhetschef och samtliga medarbetare. Ev nya
aktiviteter beslutas för att bättre nå uppsatta mål. Utvärdering ett år bildar en grund för nya
mål året därpå. Förvaltningen har tagit fram ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete med tillhörande handlingsplan för att säkerställa och samordna det löpande
kvalitetsarbetet. Inom äldreomsorgen pågår ett ständigt förbättringsarbete där vi tar intryck av
nya forskningsrön, ”best practice” i andra kommuner, men också goda erfarenheter och
modeller i våra egna verksamheter. Vi bedriver också ett aktivt samarbete med högskolor och
universitet.
En genomgripande översyn av samtliga rutiner, policydokument mm inom äldreomsorgen är
genomförd och enheterna har fått en större tydlighet när det gäller kvalitetssäkring. En
särskild kvalitets- och utvecklingsgrupp inom socialförvaltningen erbjuder enheterna stöd
och uppföljning/utveckling av kvaliteten i verksamheterna.
Dessutom har myndigheten, som beslutar vilket bistånd/stöd den äldre ska erbjudas, ett nytt
arbetssätt där mål med insatserna blivit tydligare för den äldre, anhöriga och
omsorgspersonalen. Beslut om stöd såväl som omvårdnaden dokumenteras löpande i ett
särskilt system, Procapita, vilket säkerställer kvaliteten och underlättar uppföljningar. Vi ska
bli NPÖ producenter (Nationell Patient Översikt, vilket innebär att primärvård, sjukvård och
kommunal omsorg kan ta del av varandras dokumentation). Det kommer att öka
patientsäkerheten då det underlättar informationsutbytet mellan kommunen och
regionen/primärvården.

Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•
•

Alla insatser handläggs och verkställs på ett rättssäkert sätt. Följs upp genom
exempelvis kollegial granskning
Analysera brukarundersökningar för att höja kundnöjdheten
Analysera resultat från de nationella kvalitetsregistren för utveckling av verksamheten
Förbättra internkontrollen i linje med kvalitetsledningssystemet
Lean, en förbättringsfilosofi som bland annat fokuserar på att i det dagliga arbetet
minska den tid som går åt till sådant som inte tillför något värde för den äldre.
Under 2018 revidera uppdraget för kontaktmannaskapet, i linje med det salutogena
arbetssättet.
Öka kvaliteten på den löpande dokumentationen genom utbildning av alla medarbetare

Utvecklingsområde 10 – E-hälsa och digitalisering
Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara
delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och
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verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i
verksamheterna.
Genom det systematiska införandet av e-hälsa kan Hörby kommun erbjuda ett effektivt och
högkvalitativt arbetssätt vilket leder till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för
dess vårdtagare. Onödiga och tidsödande transporter minskas när vi använder digitala
kommunikationssätt för dialog och samverkan mellan olika aktörer i vården samt då vi endast
gör fysiska insatser när digitala alternativ inte är aktuella. Det mobila arbetssätt som
digitaliseringen bidrar till ger bättre datakvalitet i våra verksamhetssystem, ökad
patientsäkerhet och större trygghet för vårdtagare och deras närstående.
Mer utrymme för mellanmänskliga möten skapas när rätt personal har rätt information i rätt
tid, men den digitala transformationen ställer nya kunskapskrav på medarbetaren.

Det här vill vi satsa på:
•
•

•

•
•

E-hemvård till alla som beviljas omvårdnadsinsatser och hemsjukvård i det ordinära
boendet
Nyckelfria lås, positioneringslarm, digitala trygghetslarm, digital tillsyn och
automatisk dosering av läkemedel; e-hälsotjänster som leder till ett mer självständigt
och tryggt liv
Digitala lås, e-tillsyn, sensorer och positioneringslarm på våra särskilda boenden, för
att bidra till ett aktivt och individanpassat liv med lugnare och säkrare boendemiljö,
bättre nattsömn samt ökat rörelseutrymme.
Gratis WiFi på särskilda boende som ökar möjligheten att vidmakthålla intressen och
kulturell stimulans och som underlättar socialt utbyte med vänner och närstående
Särskilda utbildningssatsningar för all omvårdnadspersonal med syfte att stärka den
digitala kompetensen och öka kunskapen kring informationssäkerhet.

Utvecklingsområde 11 -Ledarskap och arbetsmiljö
Socialförvaltningen i Hörby kommun befinner sig i ett omfattande förändrings- och
utvecklingsarbete, där enheterna och dess chefer får större ansvar och befogenheter, de
utvecklas i sitt ledarskap, och målstyrning och systematisk uppföljning införs, samtidigt som
flera utvecklingsområden fördjupas (bl a e-hälsa och digitalisering, förebyggande
hälsoarbete, nya metoder inom hemtjänsten). Utvecklingsområdena är inte unika för Hörby
kommun, utan pågår i stora delar av landet och är en nödvändighet för att klara
morgondagens äldreomsorg. Allt detta påverkar naturligtvis enheterna i vardagen och för att
inte arbetsmiljön ska försämras ska enhetscheferna få det stöd de behöver för att hantera
förändringarna.
Det är i möten mellan människor som utveckling sker, och människor som mår bra arbetar
bättre. Här har ledaren en nyckelroll:
Med sitt ledarskap har ledaren både befogenhet och möjlighet att se till att verksamhet och
medarbetare kan nå ännu högre mål, bättre kvalitet och större effektivitet – med bibehållen,
eller rentav ännu mer, arbetsglädje och motivation. Alla framgångar och motgångar kan
härledas till ledarskapet.
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Det här vill vi satsa på:
•
•

Trygga utvecklingen av ledarskapet med hjälp av den nationella
ledarutbildningen. Samtliga ledare ska genomgå utbildningen senast 2023
Ledarutveckling och ledarskapsutbildningar utifrån enskilda behov

•
•
•
•
•
•
•

Tillgång till handledning och coachning vid behov
Kollegialt utbyte i ledningsgruppen inom Vård och Omsorg, VOMS
Medarbetarsamtal med fokus på ledarskapsförmågan
Utbildning i de IT-system som används för styrning och uppföljning mm
Utbildning i lönesättning och medarbetarskap
Utbildning i Change Management
Ge cheferna förutsättningar att ”se” varje medarbetare

Utvecklingsområde 12 - Medarbetarnas samarbete
Inom äldreomsorgen är man sedan länge vana vid arbete i team där ett nära samarbete med
kollegorna är en förutsättning för hög kvalitet. I Hörby kommun får alla medarbetare
kontinuerlig utveckling och utbildning i medarbetarskap, värdegrund, samarbete och
teamutveckling mm, och teamen på de olika enheterna arbetar med ständiga förbättringar
genom att följa upp och utvärdera samt förbättra sitt arbete. Teamen har också s k
Gruppansvariga teamledare (GA) som på sina chefers uppdrag åtar sig framförallt tre roller:
-

Driva utvecklingsarbete tillsammans med sina kollegor i teamet så att kvalitetsarbetet
hela tiden går framåt
Vara en god förebild för sina kollegor och bidra till en god arbetsmiljö, trivsel och ett
välfungerande samarbete
Administratör (även om det bör vara så lite som möjligt i GA-rollen)

Redan nu möter vi utmaningar i arbetet med äldre, som gör att medarbetarna måste samarbeta
i högre utsträckning och med fler yrkeskategorier. De ingår i en mer komplex verksamhet där
många olika kompetenser behövs. Genom samarbete i teamen och mellan team kan vi klara
av de nya krav som ställs och tillsammans upprätthålla en hög nivå på det professionella
förhållningssättet inom äldreomsorgen.

Det här vill vi satsa på:
•
•
•

•
•
•
•

Utveckling och fortbildning för gruppansvariga
Förtydligande av gruppansvarigas ansvar och mandat/befogenheter
Utvecklingsdagar 1-2 dagar/år för de olika teamen där vi fokuserar på kvalitet,
professionalitet, värdegrundsarbete, samarbete och nytänkande kring
problemlösning mm
APT (arbetsplatsträffar) med tydligt utvecklingsfokus och dialog kring
verksamhetsutveckling och samarbete
Medarbetarsamtal där fokus ligger på medarbetaren, team och utveckling
Internutbildningar och kollegialt lärande/erfarenhetsutbyte
Ledare som utvecklar teamen med rätt ledarskap, och ger medarbetarna mer
ansvar och goda förutsättningar för samarbete
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Utvecklingsområde 13 - Kompetensförsörjning och personalens
kompetensutveckling
År 2008 fanns det ca 400 000 helårsarbetare inom den offentligt finansierade hälso-och
sjukvården och äldreomsorgen. Av dessa var ca 40 procent anställda inom äldreomsorgen.
Personalbehovet i äldreomsorgen förväntas öka med 67–76 procent. (källa: Socialdepartementets
rapport från LEV-projektet juni 2010)

Hörby kommun har som många andra kommuner tidvis svårt att rekrytera
omvårdnadspersonal i tillräcklig omfattning. Kommunen vill därför arbeta långsiktigt med
sin image som en attraktiv arbetsgivare.
Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna gemensamt arbeta för att skapa ett gott
medarbetarskap, hållbar kompetensförsörjning, hälsa i arbetet och en lönestrategi som stödjer
medarbetarnas utveckling. Personalens kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas
och utvecklas. Det ska finnas utvecklingsmöjligheter, goda arbetsvillkor och en god
arbetsmiljö. Det är viktigt att personalens sammansättning motsvarar befolkningens
sammansättning, bland annat vad gäller kön och etnicitet.
Medelåldern bland de anställda inom äldreomsorgen är 46 år. Pensionsavgångar är i snitt 6,5
personer per år fram till 2025. Utbildningsnivån på omvårdnadspersonal (minst
undersköterska) inom äldreomsorgen är 79 %.

Det här vill vi satsa på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erbjuda personalen utbildning och en arbetssituation som skapar förutsättningar för att
göra ett bra jobb
Erbjuda outbildad personal en grundutbildning inom omvårdnad
Genom medarbetarsamtal ta vara på medarbetarnas kompetens
Ta fram en ”kompetenstrappa” för speciella kategorier som t ex sjukgymnaster, arbetsoch fysioterapeuter
Individuell lönesättning
Friskvård till personalen
Erbjuda heltidstjänstgöring för dem som så önskar
Försöka rekrytera fler män till verksamheten och öppna för ungdomar som vill arbeta
inom vård och omsorg
Ta vara på den resurs som nyanlända och andra invandrare utgör genom att erbjuda
praktik, extratjänster etc
Renodla arbetsuppgifter för utbildad personal så att de får arbeta med det som de har
utbildat sig för (skilja på omvårdnad och servicearbete)
År 2020 ska 95 procent av omvårdnadspersonalen ha grundutbildning och satsningar
fortsätter via validering
Varje enhetschefsområde ska ha 2-4 personal med yrkeshögskoleutbildning eller
specialutbildning lägst gymnasienivå med inriktning mot demens eller psykiatri år
2020.
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8. Bilaga
Synpunkter på äldreomsorgen i framtiden (fokusgrupper)
Under hösten 2017 har Hörby kommun inbjudit kommuninvånare till s k Fokusgrupper för
att diskutera framtidens äldreomsorg; Vad vill kommuninvånarna ha och vad förväntar de sig
av omsorgen? Vi har haft fokusgrupp vid fyra tillfällen, för brukare, anhöriga och
kommuninvånare. Vid varje tillfälle har en eller flera av socialnämndens ledamöter deltagit,
vilket uppskattats av Hörbyborna. Resultat se nedan.
Brukare tycker följande är viktigt:
•
•
•
•
•
•

Bra mat
Bra personal som skapar trygghet och kontinuitet – det har vi idag redan
Sociala aktiviteter
Stressfri personal och omvårdnad
Vi skulle kunna få lagad mat levererad oftare än fyra gånger/vecka
”Nu bor jag kvar hemma men när jag blir äldre och behöver mer hjälp, vill jag in på
särskilt boende – inte roligt att sitta ensam”

•
•
•

Att det ska fortsätta som det är – ingen privatisering
Att det inte är långa väntetider till särskilt boende
Öppna fler arbetstillfällen för ungdomar i äldreomsorgen

Anhöriga tycker:
•
•

Våra föräldrar ska kunna få välja SÄBO eller att bo kvar hemma
Bygg nästa äldreboende med plats för olika målgrupper på olika avdelningar, t ex
demens, somatik etc

•

Det bör finnas en äldregaranti som säger att man ska få plats på boende inom tre
månader från ansökan

•

Kontinuitet i personalen och tillräckligt med personal är viktigt, så att de har tid för
spontana små pratstunder med de äldre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet och datorer för de äldre
Socialt liv och sociala aktiviteter, en äldrepedagog behövs
En boendeform med egen lägenhet och tillgång till personal
Förbättra maten
Personalens kunskap om mat, hygien och städning behöver bli bättre
Öka utrymmen för material och mediciner i servicelägenheterna
Anställ vaktmästare på särskilda boenden
Ta hjälp av oss anhöriga för att göra det bäst för den äldre
Genomförandeplaner ska vara uppdaterade
Information till anhöriga, gode män behövs, om rättigheter och möjligheter
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Övriga kommunbor tycker:
•
•

Vi vill ha fler servicelägenheter byggda
Vi vill bo nära andra gamla och kunna få service i utökad omfattning, allt efter ålder
och behov

•
•
•

Bygg kollektivboende för ”pigga pensionärer”
Bygg mer - det finns inte plats för alla boenden idag
Seniorboende med egna lägenheter men gemensam matsal och andra
sällskapsutrymmen

•

En buss som åker runt i kommunen och erbjuder gratis skjuts till äldre för att ta sig till
olika aktiviteter
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