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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Hemsjukvården
Kontaktpolitiker Nhela Ali (S) och Loona Gyolai (SD) beskriver sitt
verksamhetsbesök.

Sektorchef Marie Schmid och MAS Lena Borgman-Fred redogör för punkten
istället för enhetschef. De beskriver hemsjukvårdens team bestående av
sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. Kommunen har en silvia-syster
som kan stötta både personal och anhöriga. Det finns 3st äldrepedagoger
som ansvarar för genomförandeplaner och uppföljning.

Under 2022 låg sjukfrånvaron på 7,9% och övertiden på 600 timmar. Viktiga
utbildningar att genomföra är Face20, förflyttningsutbildning för att undvika
skador, demens ABC, ABC+ och BPSD. MAS beskriver det utökade
vaccinationsuppdraget.

b) Internkontroll 2022
Anna-Lena Udenius, utvecklings- och kvalitetsstrateg redovisar internkontroll
för 2022. Alla mål utom två har uppnåtts. De två mål som bara delvis
uppnåtts är att icke lämpliga medarbetare anställs i verksamheten (utdrag ur
belastningsregister) myndighet och utförare - som förklaras med att ordinarie
medarbetare i annan verksamhet tillsattes akut utan att bli tillfrågad om
utdrag ur belastningsregistret. Rutiner ses därför över.
Det andra målet som delvis uppnåtts är att beredskapspärmen inte hålls
uppdaterad. Innehållet bör revideras.

c) Årsredovisning 2022
Louise Skymnevik, myndighetschef, och sektorchef redovisar året som gått.
Äldreomsorg: En samordnare har tillsatts för att avlasta chefer inom
hemtjänsten. Hemtjänsttimmar har ökat då brukare med omfattande
omvårdnadsinsatser bor kvar hemma. Gusums äldreboende har blivit
demensboende.
Stöd vid funktionsnedsättning: Inom daglig verksamhet kan fler deltagare
erbjudas arbetsplatsförlagd daglig verksamhet och pensionärsklubben är
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igång igen. Det har beslutats om en ny korttidsverksamhet med byggstart
under 2023.
Hälso- och sjukvård: Nytt journalsystem implementeras och arbetet med nära
vård fortgår.
IFO: Samverkansforum mellan elevhälsan och IFO pågår för ett ökat
samarbete kring barn och unga. Det har påbörjats ett kvalitetsarbete inom
försörjningsstöd tillsammans med AME. Ett arbete mot våld i nära relation,
samt familjehemsvård, har bidragit till att en så kallad barnföljare har anställts
vars uppdrag är att följa barn i placeringar. Det har inletts en samverkan med
Söderköpings kommun kring ungdomsmottagning.

d) Aktuellt i sektorn
Sektorchef beskriver det aktuella läget i sektorn. Hälso och sjukvård har haft
tillsyn av IVO. Den enda punkt som IVO bedömdes som röd är läkemedel,
där MAS:n påtalar att det handlar om en form av missuppfattning gällande
ansvar, då detta är ett delat ansvar för kommun och region. Det är läkaren
som ordinerar medicinen, medan kommunen verkställer. Man har hög
läkarnärvaro och avtal med vårdcentral finns. Den fullständiga
tillsynsrapporten redovisas när den är inkommen.

Rekryteringssatsningen av vikarier fortsätter och det kommer införas ett
bonussystem som gynnar den som väljer att jobba hela sommaren.

e) Ekonomi
- Månadsuppföljning
Sektorekonom redogör för månadsuppföljningen. Det preliminära utfallet för
januari 2023 är 20,8 miljoner.
- Statistik
Sektorchef redogör för statistik. Enligt demografiska beräkningar så kommer
kostnader att öka eftersom målgruppen äldre-äldre ökar. Antalet bemannade
hemtjänsttimmar och placeringar för IFO har också ökat. Det finns i
dagsläget 16st individer som nyttjar trygghetskameror. En översikt av
kostnadsbilden för olika brukare i hemtjänsten kontra brukare i särskilt
äldreboende ska redovisas på nästa utskottsmöte.

f) Hjälpmedel
Sofia Johansson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, besvarar den fråga
som uppkommit i det kommunala tillgänglighetsrådet gällande hjälpmedel.
Hon beskriver att det finns ett hjälpmedelsavtal som löper ut 2025, och som
ska omförhandlas 2023. Det har satts ihop en referensgrupp för detta arbete
bestående av hjälpmedelskonsulenter och brukarföreningar.

Gällande rullatorer specifikt, så finns särskilda förskrivningsregler och det är
inte tillåtet med dubbelförskrivning så att en individ får både inomhus- och
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utomhusrullator. Det är behovet av rullator inomhus som styr huruvida en
sådan förskrivs.

g) Övriga ärenden
Inga övriga ärenden. Punkten lämnas.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022
Internkontroll KS-SOU 2022
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Remiss - Ändring av läkemedelsverkets föreskrifter ((HSLF-
FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel
och teknisk sprit.

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet till Läkemedelsverket om
ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun är remisskommun och har analyserat föreslagen
ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Läkemedelsverket beskriver att det finns ett behov av att sjuksköterskor åter
får behörighet att rekvirera läkemedel och teknisk sprit för att hälso- och
sjukvården bäst ska kunna utnyttja sina personalresurser.
Över tid har bemyndigandet att föreskriva om sjuksköterskors rätt att
förordna läkemedel växlat mellan att ges till Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen.
Läkemedelsverket beskriver att erfarenheterna från när sjuksköterskor
tidigare hade en författningsreglerad rätt att rekvirera läkemedel inte visat att
den hanteringen medförde några risker för patientsäkerheten. Det är därför
en brist att sjuksköterskor inte har rätt att rekvirera teknisk sprit och
läkemedel för behandling av människa inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
som inte bedrivs på sjukhus.

Läkemedelsverket föreslår en ny paragraf i HSLF-FS 2021:75, 2 kap. 11 a §,
som anger att en sjuksköterska får rekvirera teknisk sprit och läkemedel för
behandling av människa till hälso- och sjukvårdsverksamhet under vissa
angivna förutsättningar.

För att möta behovet och på ett bättre sätt kunna utnyttja personalresurserna
inom hälso- och sjukvården ses vikten av att författningen ändras så att
sjuksköterskor åter får rätt att rekvirera teknisk sprit och läkemedel för
behandling av människa. Detta avser rekvisition av läkemedel med vissa
undantag och teknisk sprit för användning inom hälso- och sjukvård som inte
bedrivs på sjukhus.
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Beslutsunderlag
Läkemedelsverkets konsekvensanalys om ändring av Läkemedelsverkets
föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av
läkemedel och teknisk sprit samt föreslagen förskrift.
_ _ _ _ _ _ _

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Marie Schmid
Sektorchef Stöd och omsorg

Beslutet skickas till
Sektorchef SOU
MAS
Akten
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Övriga ärenden

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Inga övriga ärenden. Punkten lämnas.

Beslutet skickas till
Akten
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