Dnr 2015/8
dokumentnr 2015.583
Antagen VON 2015-02-03 § 15

Konsekvensbeskrivning utifrån förslag till lokala värdighetsgarantier
Sammanställning från workshop med äldreomsorgens ledningsgrupp
den 27 februari 2014.

Rätt till privatliv och kroppslig integritet
1. Vi garanterar att Ditt hem respekteras som Din privata sfär

Det är viktigt att introducera personal och följa upp på ett bra sätt gällande HUR:en. Det
behöver tas upp regelbundet på APT.

2. Vi garanterar att Du har rätt till integritet i samband med den kroppsliga
omvårdnaden
Behövs rutiner om hur man gör en bra genomförandeplan, hur den ska se ut, när den
ska göras, av vem och hur dokumentationen ska se ut.
Hemtjänstpersonal behöver utbildning i social dokumentation.
Det behövs gemensamma rutiner för social dokumentation.
Vid planering av insatser måste rutiner för förvaring av material finnas
Checklista utformas utifrån värdegarantierna

Möjlighet att upprätthålla sitt medbestämmande
3. Vi garanterar att Du så långt som möjligt själv får bestämma HUR, NÄR
och av VEM insatserna ska utföras

Checklista vid uppstart av ärenden om alla hur, när och vem.
Detta ska dokumenteras i genomförandeplanen.
Arbetsgrupperna måste lita på varandra i att stödja brukarens egna val, att dagen styrs
av brukaren.

4. Vi garanterar att DU har möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig
personal ska hjälpa Dig vid den personliga hygienen
Om efterfrågan på manlig personal ökar blir det problem. Vi behöver i så fall rekrytera
fler män till vården. I dagsläget fungerar det bra. Mest problem skulle det bli på natten.
För att undvika missförstånd ska tydlig information ges om vilka som jobbar, vilken
kompetens m.m.
Viktigt att tydligt dokumentera preferenser i genomförandeplanen.
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5. Vi garanterar att Du ges möjlighet att behålla Dina vanor, Din struktur på
dagen och möjligheten att leva Ditt eget liv

5.1 och 5.2: Det behövs flexiblare schemaläggning. Kan eventuellt bli svårare att
rekrytera om det ur personalens synvinkel blir sämre. Nattbemanning inom hemtjänsten
an behöva ökas. På sikt kanske en förskjutning av personal från dag till natt. Innebär
ökade OB-kostnader.
5.3: Rutiner och dokumentation, behöver tydligt beskrivas i genomförandeplanen.

6. Vi garanterar att Du ges möjlighet att vara delaktig i vårdplanering,
kartläggning inför biståndsbeslut, upprättande och revidering av
genomförandeplan samt vid uppföljning av beslut och insatser

6.3: Tydlig ansvarsbeskrivning samt rutin för ven som ersätter när kontaktman är
ledig/sjuk.
6.4: Viktigt att hållas levande på t.ex. APT.

7. Vi garanterar att beslut och insatser formas och är vägledande utifrån
Dina behov och önskemål

7.3: Behövs förbättrat datortillgänglighet. Utbildning i att skriva genomförandeplaner
behövs för vissa arbetsgrupper. Det saknas riktlinjer för social dokumentation.
7.4: Skrivs in i ansvarsbeskrivning för kontaktman. Dokumentationsgranskning av social
journal liknande som för HSL; MAS behövs.
7.6: Diskussioner på APT.

8. Vi garanterar att Du har möjlighet att ha inflytande över Din
måltidssituation
8.6: Tydlig info från biståndsbedömare krävs.

9. Vi garanterar att Du erbjuds personal som finns vid Din sida vid vård i
livets slutskede för att minska smärta, oro eller andra symtom
9.3 Utbildningsinsatser krävs. Extra bemanning behövs.

10. Vi garanterar att Du bemöts respektfullt och som en unik person
Viktigt med bra introduktion av nyanställda, vikarier och elever.

11. Vi garanterar att Du ges möjlighet att kunna uppleva trygghet i Din
livssituation

För många punkter under denna garanti gäller att se över datatillgänglighet,
uppkopplingar för att få den sociala dokumentationen att fungera på ett bra sätt. Det
medför både kostnader och utvecklad teknik.
11.6: Kan ibland innebära extra bemanning.
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12. Vi garanterar att DU ges möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och
helg
Inga särskilda konsekvenser.

13. Vi garanterar att Du ges möjlighet att kunna ha ett vårdat yttre

Viktigt med dokumentation om hur personen vill ha det. Det ska beskrivas i
genomförandeplanen. En gemensam struktur för levnadsberättelse ska utformas. Ta
fram en rutin för arbetet med levnadsberättelse och utbildning till personal. Viktigt med
information till brukaren och anhöriga om nyttan med levnadsberättelse.

14. Vi garanterar att Du ges möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet

Om många brukare skulle vilja gå ut dagligen eller flera gånger per dag skulle mer
personal behövas på särskilda boenden och hemtjänst vilket medför ökade kostnader.
Inom alla verksamheter finns saker som måste prioriteras, tidpunkt för utevistelse kan
behöva strykas till viss del. Om alla vill gå ut kl. 09:00 blir det problem.
Måste skrivas in i genomförandeplaner.

15. Vi garanterar att Du ges möjlighet att uppleva att Du har ett värde och
finns i ett socialt sammanhang

Vi måste få en gemensam modell för levnadsberättelse i Håbo kommun. Behöver ha
enhetlig tid för egen tid med brukare för aktiviteter och social samvaro.
I hemtjänsten kan man inte i dag uppmuntra alla brukare att delta i vardagssysslor. För
att detta ska bli möjligt krävs utökad brukartid. Brukaren kan inte delta i t.ex. städning
eller tillagning av lättare måltid eftersom tidsschablonerna är för korta. Konsekvenserna
är behov av utökad tid för de brukare som vill/har behov av att vara mer delaktiga. Om
dessa inte kan vara mer delaktiga kan det i förlängningen leda till förlorade förmågor
som innebär att behov av särskilt boende sker tidigare än nödvändigt.
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