






































Omorganisering av hemtjänst



Nuläge
 Avtalsskrivning Nordmannatorget togs upp i utskottet för samhälle och utveckling, 

ordförande, Ove Wiktorsson,  för utskottet har skrivit på. 

- Anpassning av lokalerna på Nordmannatorget påbörjas när avtalet är påskriv etc

- Planerad inflytt är 21 februari

 Avtalet för Rexegården är under pågående avtalsförhandling med Kungälvsbostäder



Operativt arbetar vi med

 Säkerställande av åtgärder enligt Risk- och konsekvensanalysen för 
omorganiseringen

 Ombyggnad av It stöden

 Placering av enhetschefer, koordinatorer och  undersköterskor

 Planering och genomförande av utbildningsinsatser av USK 



Trygghetskamera



Fjärrtillsyn – ett tryggt och diskret 
alternativ till besök i hemmet

 Doro Visit eller kamera tillsyn är en virtuell tjänst där ett ”besök” sker via en kamera 
istället för att personal fysiskt kommer hem till den enskilde t ex. mitt i natten. 

 En god natts sömn är viktigt för vår hälsa och för att den enskilde ska känna sig 
utvilad och må bra på dagen. 

 Fjärrtillsyn med Doro Visit utförs med hjälp av en kamera som bara är aktiverad under 
vissa tider, eller vid behov. Doro Visit bidrar till trygghet och ostörd nattsömn.



Hur går det till?

http://www.doro.com/sv-se/care/services/virtual-checks/

http://www.doro.com/sv-se/care/services/virtual-checks/


Så här fungerar ett virtuellt besök

- Tillsynsbesök sker endast de tider som är överenskomna mellan den enskilde och hemtjänsten 

- Tillsynen utförs av larmoperatör på larmcentralen

- Tillsynsbesöken varar ca 30 sekunder. När besöket är klart går kameran i viloläge och riktas mot 
taket eller väggen 

- Kameran fungerar i mörkret, så den enskilde behöver inte ha någon lampa tänd 

- Kameran har ingen högtalare/mikrofon och kan inte spela in eller ”höra” några ljud

- Inga bilder eller videos sparas. 

- Alla tillsyner registreras och loggas i systemet så att man vet vem som gjort tillsynen och när den 
utfördes. 

- Om tillsynen inte kan utföras kontaktas personalen, som åker hem till den enskilde och gör ett fysiskt 
besök.



Digitalt matinköp



Mål med projektet

Personal som ingår i 
pilotprojektet upplever en 
förbättrad arbetsmiljö, kopplat 
till inköpen, jämfört med innan 
projektets start



Måluppfyllelse
91 % svarar att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu än innan projektet startade, relaterat till inköpen.

79 % svarar att deras psykiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu.

87% upplever det som positivt eller mycket positivt att inte hantera kort 
och pengar åt brukare.



Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till 
inköpen? (Medel för bägge grupper)
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till 
inköpen?

Komarken Nord 2
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna 
vid inköpen?
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Resultat av brukarenkät 
Brukare på Komarken är något mer nöjda med de 
digitala inköpen än på Nord 2 (6,5 respektive 5,5 i 
nöjdhet på skala 1-10).

Bland de synpunkter som har lämnats frivilligt 
nämns främst en högre matkostnad som en negativ 
effekt samt att det ibland blivit 
felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som lämnats nämns är 
möjligheten till att betala med bankgiro och att man 
kan storhandla.



Skäl till att digitalisera inköp
Skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare

Förbättra arbetsmiljön



Vinning med digitala matinköp för 
brukare och medarbetare

 Personer som inte fysiskt orkar ta sig till en affär kan genom E-handel ta del av utbudet via 
bilder, se priser och erbjudanden. Affären flyttar hem!

 Den enskilde blir inte begränsad i volymen på inköpet!

 Varor levereras i en obruten kyl- och fryskedja hela vägen till den enskildes dörr. 

 Arbetsmiljön för personalen blir bättre och risken för arbetsskador i rygg och axlar för 
personalen minskar då de inte behöver bära på tunga matvaror.  

 Den enskilde behöver inte lämna ifrån sig kontanter, kontokort eller koder till hemtjänstens 
personal.



Några frågor?





Lägesrapport från boenden, Covid 19 

• Ingen smitta på äldreboendena 

• 3 dje dos inklusive influensavaccin

• Enstaka smittspårningarna

• All vårdpersonal som arbetar mot äldre erbjuds 3 dosen via 
vårdcentral’

• Skyddsutrustning’



Projekt matportioner från Kungälvs sjukhus 
• Syftet, ett projekt för att nyttja befintliga resurser inom kommun och region

• Hyresgäst i fokus

• Ökad leverans och valmöjlighet av måltidsutbud för hyresgäster på kommunens 
boende

Projektet startade 17 mars och pågår till 28 februari 2022

• Slutrapport –utvärdering kommer efter projekttidens slut.

• Enkätundersökning-kundnöjdhet hyresgäster; Önskade mer påverkan och 
delaktighet i det som erbjuds och en variation



Fortsättning

* Nästa steg fokus utökat samarbete vård och kök (fokus hyresgäst)

• Hyresgäst ökad delaktig i val av måltidsrätter

• Måltidsordning- flexibilitet

• Måltidsutbud

• Parallellt arbete pågår inom måltidsservice för att erbjuda hyresgäst ett utökat 

måltidsutbud 



Boenderåd förslag på datum, 2022

• Båtsmansgärdet: 11/11 -21, 

• Ekhaga: 11 Januari

• Ytterbyhemmet: 8 Mars

• Solhaga: ? April 

• Kärna: 10 Maj

• Utvärdering?



Några frågor?
Tack för mig, 

Sandra Hultén Johansson .



Remisser



Färdplan Nära vård 
KS2021/1923-2 



Färdplan Nära vård innehåll

• Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård

• Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och 

omsorg. Den nära vården är inte en ny organisationsnivå, det 

är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård 

är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser 

annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland



• Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: 

egenvården och det stöd kommuner och regionen kan ge för att 

möjliggöra det. Den nära vården har primärvården (region och 

kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket 

innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. Delar av 

den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 

öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men 

även statliga myndigheter blir del av den nära vården. Källa: 

SKR



• Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den 

nära vården innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, 

den inkluderar också övergångarna och hur väl vi förmår att 

överbrygga dessa och skapa en god och nära vård för den 

enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 

mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer 

preventivt och proaktivt samt möter problemen uppströms.



Varför behövs nära vård?

• Utmaningar inom demografin 

• Bristande samordning

• Ekonomi



Syfte
• Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja 

hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg 

tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska 

också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten 

mellan huvudmännen.



Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet 

av färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

• 1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 

• 2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett 

samhälls- /invånarperspektiv? 

• 3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta



Remiss Hälso- sjukvårdsavtal
KS2021/1855-2



Några frågor?





Tjänsteskrivelse      
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(1)  

 TRYGGHET OCH STÖD 

Handläggarens namn 
Julia Löfvenborg   

2021-11-09 

 
 

Sammanträdestider 2022 för kommunens pensionärsråd 

Enligt reglementet ska rådet sammanträda fyra till fem gånger per år. Inför varje sammanträde 
träffas rådets beredningsgrupp samt sekreterare i rådet för att förbereda ärenden och föreslå 
dagordning/kallelse. 

 
2022 års sammanträdestider och beredningstillfällen föreslås enligt uppställningen nedan:  

 

Förslag till beslut 
 

Förmöte 
Mimers Hus, hörsal 1 
10.00-12.00 

Beredning  
Stadshuset, plan 2 
Kärleksstigen 
09.30-10.30 

Sammanträde 
Inlandsrummet 
09.00-12.00  

  Förmöte 
Carlstensrummet 
08.30-09.00 

  

  

Tisdag 18 januari Tisdagen 25 januari Torsdagen 10 februari 

Torsdag 21 april Torsdagen 28 april Torsdagen 19 maj 

Torsdag 1 september Tisdag 6 september Tisdagen 20 september  

Torsdag 10 november Torsdag 17 november  Torsdagen 8 december 

 
 
 

 
 
Britta Malmberg Ohlsson  Julia Löfvenborg 
Ordförande Sekreterare   
 
     
 
   
För kännedom till: Lena Arnfelt, Maria Stenmark, Sandra Hultén Johansson 

Pensionärsrådets ledamöter 
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