
Verksamhetsplan omsorgsförvaltningen 2020 med plan för 2021-2022 

Ansvar: 855000 Anna- Karin Maletka 

Verksamhet: Hälso-och sjukvård   

 

Verksamhetsbeskrivning  

I den kommunala hälso- och sjukvården ingår ansvaret för hälso- och sjukvård upp till och med 

legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut nivå. All läkarvård och specialistsjukvård 

sker inom Region Skånes regi. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer: 

·som bor i vård- och omsorgsboende 

·i bostad med särskild service 

·i ordinärt boende som inte själva eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av regionen 

finansierad primärvård (tröskelprincipen) 

·som vistas på dagverksamhet som omfattas av 3 kap 6 §, SoL 

Legitimerad personal kan även ge uppdrag till omvårdnadspersonalen, via instruktion eller 

delegering, att utföra en hälso- och sjukvårdsinsats. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra verksamheten. 

 

Omvärldsanalys – utmaningar 2020 samt  2021-2022 

Hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft i den 1 september 2016 ska vara fullt infört under 

2020. Avtalet är ett övergripande avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam 

utveckling.  

Båda parter måste ges möjlighet att anpassa sitt arbetssätt, vilket också framgår tydligt i den 

utvecklingsplan som finns i avtalet. Gemensamma förberedelser mellan kommunen, primär vården 

och slutenvården pågår. Ett övergripande mål är att den nya teambaserade vårdformen ska vara 

implementerad fullt ut vid utgången av år 2020. Nya målgrupper med förändrade behov och som 

ställer större krav på kvalificerad vård och omsorg ökar även verksamheternas behov av att kunna 

rekrytera och behålla kompetent personal. 

Det nya avtalet ska stödja den pågående och förväntade utvecklingen där fler delar av sjukvården för 

de mest sjuka flyttar från sjukhusen till hemmiljön. Hur den nya vårdformen, mobilt team, kommer 

att påverka kommunen är fortfarande svårt att bedöma. Lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på ett snabbare omhändertagande av multisjuka oavsett 

ålder efter vistelse på sjukhus.  



Verksamhetsplan - prioriterade områden 2020 

Överenskommelse om mobilt vårdteam har träffats under maj 2019. Det är en överenskommelse 
mellan Kristianstads kommun och samtliga vårdcentraler i Kristianstad oavsett regi. Mobilt vårdteam 
är en del i AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING OCH UTVECKLING AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
I SKÅNE, ett avtal mellan skånska kommuner och Region Skåne från 2016. Det mobila vårdteamet 
består av kommunens sjuksköterska (omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OAS) och primärvårdens 
läkare. Var och en vårdcentral ansvarar för att avse resurser från sin egen verksamhet. Syfte med 
mobilt vårdteam är  att riktar sina teambaserade insatser till de mest sjuka med ett omfattande och 
långvarigt vårdbehov och med uppdraget att vårda de mest sjuka i hemsjukvården. Läkarstöd för 
både akuta och planerade besök är reglerat i avtalet men även i överenskommelsen. I slutet av 2020 
ska det uppnås 2 immar inställelsetid vid akuta läkarbesök. och 5 dagar vid planerade läkarbesök. De 
som ska skrivas i det mobila vårdteamet ska uppfylla 4 av 6 kriterier (tre eller fler kroniska diagnoser, 
inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna, sex stående mediciner eller fler 
(exkl. ögondroppar, salvor etc.), klarar inte den personliga omvårdnaden, 75 år eller äldre, erhåller 
hemsjukvård) och ha behov av högre omhändertagandegrad.  Överenskommelsen följs upp i form av 
statistik av valda parametrar som antal berättigade, antal inskrivna, parametrar gällande kvalité vid 
inskrivningsprocessen (enligt rutin) samt uppföljning av läkarstöd. Det sker även en gemensam 
uppföljning av kommunen och primärvården i ett separat forum. Uppföljning sker 2 ggr termin och 
under 2019 har den ägt rum i maj och oktober. Då systemen inte stödjer oss i frågan om statistik  
hanteras den manuellt vilket medför svårigheter. Uppföljningar visar att inskrivning har ökat från 156 

patienter under 2019 till 300 under februari 2020. Det sistnämnda är dock osäker då siffran kommer 

från primärvården och mäts med antal SIP:ar. Felaktigheten i resultatet kan vara stor då SIP:ar 

utfärdas även vid andra tillfällen än inskrivning i mobilt vårdteam. Uppföljningar visar även att 

läkarbesöken både akuta och planerade utförs i väldigt liten utsträckning 

Fokus på ökat samarbete och samverkan både internt och externt i och med organisationsförändring 

och till följd av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Korttid och växelvården har minskat antalet vårdplatser och hemgångsstödet anpassar därmed sin 

verksamhet för att kunna ta hem fler kunder/patienter inom ramen för hemgångstödsbeslut eller 

alternativt med hemtjänst i ordinärt boende.  

Hemgångsstödsteamets uppdrag är att möta den enskilde med mer omfattande insatser vid 

hemgång från slutenvården och korttiden. Teamets uppdrag är att öka möjligheterna för 

kund/patient att bli mer självständig och därmed minska behov av insatser från den kommunala 

verksamheten.  Under 2020 ska metod för att säkerställa att mäta kundtid i hemgångsstödet samt 

öka antalet kunder/patienter som beviljas hemgångsstöd eller hemtjänst ska öka i samband med 

utskrivning från regionen. 

Samarbetet mellan hemgångstödet och korttiden har ökat, vi ser vinster både i vårdkedjan för 

kund/patient samt att verksamheterna lär av varandra och tar ett ökat ansvar för att tillsammans 

lösa bemanning.  

Behovet av intern/extern utbildning till omvårdnadspersonalen är stort för att möta kund/patient 

med mer avancerad omvårdnad. Utvecklingsarbetet genomsyrar verksamheten och syftar till att öka 

kvalitet och effektivitet genom förändrade arbetssätt där alla yrkeskategorier samlas med 

kund/patienten i centrum.  

sip:ar
sip:ar


För att skapa jämlik vård har det nya arbetssättet ”En väg in” införts. Det innebär att en 

vårdkoordinator gör den första bedömningen av om en patient har behov av insatsen hemsjukvård. 

Detta ger bättre förutsättning för jämlik vård till alla medborgare då samma bedömning görs oavsett 

var de bor i kommunen eller av vilken sjuksköterska de kommer i kontakt med. Vårdkoordinatorn gör 

det första hembesöket för att bedöma behov av hemsjukvård.  

För att effektivisera sjuksköterskeresurserna på jourtid utgår de från samma arbetsplats och fördelar 

insatserna i hela kommunen. Arbetssättet har utvecklats genom triagering, ett 

bedömningsinstrument som används för att kunna avgöra vilket vårdbehov som föreligger hos 

medborgaren. Omvårdnadspersonalen ringer ett telefonnummer för att få stöd och rådgivning av 

sjuksköterska. Jourtid är det 1-2 sjuksköterskor som beroende på mängd av samtal triagerar/ 

bedömer alla inkommande samtal från verksamheten och Regionen. Samtalen kopplas därefter ut till 

sjuksköterskor på fältet om insatsen leder till behov av hembesök. Detta ger också ett effektivare 

arbetssätt för sjuksköterskorna som är ute hos patienterna 

 

Öka antalet och kvalitén i avvikelserapporteringen för att kunna göra analyser som ligger till grund 

för förbättring och utveckling i verksamheterna.  

Kompetens- och personalförsörjning av legitimerad personal, för att bli en attraktiv arbetsgivare. 

Säkerställa vård och omvårdnadskvalitet genom fortsatt implementering av kvalitetsregistren Senior 

alert och BPSD enlig framtagen rutin. 

Samverkan med verkställigheten och myndighetsenheten för att utveckla gemensamma rutiner 

pågår. 

Barnkonventionen blev lag 2020-01-01, vilket kräver implementering och kunskap av vilka 

konsekvenser det ger. 

Införa kvalificerade vårdåtgärder (KVÅ) inom Hälso- och sjukvårdens verksamhetssystem Procapita 

för att kunna göra tydligare jämförelser (jämlik vård) samt kunna lämna statistik på vilka hälso- och 

sjukvårdsinsatser vi utför inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Arbetet med att implementera välfärdsteknologi som skapar förutsättning för ökad patientsäkerhet, 

tillgänglighet och delaktighet för medborgaren pågår. All legitimerad personal har tillgång till 

mobildokumentation. Årligt återkommande utbildningsinsatser i dokumentation som ska säkerställa 

patientsäkerhet och att rutiner finns samt att dessa följs görs.  

Kollegial journalgranskning- utifrån styrkort gällande andel vårdplaner/ rehabplaner med individuella 

mål men också utifrån tidigare granskning där uppföljning sker bristfälligt samt fokus på patientens 

delaktighet vid mål/ val av åtgärd. 

Fortsatt arbete inom HS- avtalet- deluppdrag 2 i ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvård i Skåne” för en jämlik vård. Uppstart av samrådsgrupper tillsammans 

med Region Skåne och kommunförbundet kring följande områden; habilitering, rehabilitering och 

hjälpmedel. Kommunövergripande i Skåne arbetas det med övergripande hjälpmedelsfrågor såsom 

gemensamt hjälpmedelssortiment samt olika förslag för att minska hjälpmedelsadministration. 



 

Verksamhetens planerade arbete mot nämndens styrkort - Handlingsplan och verksamhetens 

indikatorer/mått 

Perspektiv – Medborgare 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 Delaktiga, nöjda och trygga brukare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hälsosamt liv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stöd, vård och omsorg på lika villkor  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktiva insatser för hållbar miljö 
 
 
 
 

Dokumentation 

Andel kunder med aktuell genomförandeplan 
som upprättats med dokumenterad medverkan 
av kunden 
 
Mat och måltider  
Upplevelse enligt ÖJ, alternativt egen mätning 
där ÖJ saknas 
 

Mobilt vårdteam 
Antal inskrivna i mobilt vårdteam 

 
 
Hemgångsstödsteamet  
Fler kunder ska beviljas hemgångsstöd 
alternativt hemtjänst. Andel beslut om stöd i 
ord boende från hemtj eller hemgångstöd vid 
utskrivning från sjukhus. 
 

Jämställda insatser för kunder  
Alla indikatorer under målet -Delaktiga, nöjda 
och trygga brukare - delas upp på kön, 
resultatet ska vara samma oavsett kön 
 
Barnrättsperspektiv 
Andel  barnkonsekvensanalyser, i aktuella 
ärende… barnperspektivet har 
bedömts(skriftligt). 
 
Transporter 
Andel bilar med fossilfritt bränsle 
 

 
Aktiviteter för hållbar miljö 
Andel enheter=enhetschef med aktiviteter för 
hållbar miljö 
 

 

 

 

Verksamhetens indikatorer/mått  

 



 
 
Prioriterade aktiviter och åtgärder: 
 
Se handlingsplan HSV 
 
 

 

 

Perspektiv  - Utveckling 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 En verksamhet för stöd , vård och 
omsorg i framkant 

Ledarkompetens  
Utveckling av ledarskap – metod för 
tillitsbaserad styrning 
 
 
Kompetens hos medarbetare 
Andelen utbildade  
 
Andel specialistutbildade 
 
Evidensbaserade metoder 

 Senior alert 

 BPSD 

 Rikssår 
 
 
Förbättringsarbete 
Andel enheter=enhetschefer med 
förbättringsarbete 
 
 

Verksamhetens indikatorer/mått  

 

Prioriterade aktiviter och åtgärder: 
 
Se handlingsplan HSV 
 
 

 

Perspektiv- Medarbetare 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse 

 
 

 

Sjukfrånvaro 
 
 
Medabetarenkät 



 
 
 
 
 
 

 Ökad delaktighet, ökat medskapande 
och ansvarstagande 

Indexområde arbetsklimat 
Medarbetarindex 
 
 
 

Medabetarenkät 
Hållbart medarbetarengagemang – HME 
 
 
Ledarskapsindex 

 
 
 
 
 

Verksamhetens indikatorer/mått  

 

Prioriterade aktivitet och åtgärder: 
 
Se handlingsplan HSV 
 
 
 

 

Perspektiv - Ekonomi 

Nämndens Mål Nämndens  Indikatorer 

 Ekonomisk kontroll  

Driftbudgetföljsamhet 
 
Kundtid  
 
Hemgångstödsteam 
 
 
 
 

Verksamhetens indikatorer/mått  

 

Prioriterade aktiviteter och åtgärder: 
Se handlingsplan HSV 
 
Egenkontroller och internkontroll. 
 

 


