SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-02-25
Plats och tid

1(21)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 17.00

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Lars Rosén (s)
Majliss Persson (c)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Tjänstgörande ersättare Gilbert Grip (v)
Ulrika Johannesson (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Sorin Raduta (s)
Mona Svensson (c)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

§§ 15-27
§§ 28-33

§§ 15-27
§§ 15-27

Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Eva Hermansson, MAS
Kajsa Thorsell, kvalitetsutvecklare
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Christer Carlsson
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 15-27
§§ 15-27
§§ 24-28

Utses att justera

Lars Rosén

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________

Justering

Paragrafer 15 – 33

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Lars Rosén

2004-02-25

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-02-25

Anslagsdatum

Sid

2(21)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
Protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-02-25

Sid

3(21)

§ 15
Redovisning av principiellt ärende
Avdelningschef Leif Ydrefelt redogör för ärende avseende ansökan om
särskilt boende för person under 65 år med Huntingtons Chorea.
Ansökan har bifallits men beslutet är svårt att verkställa beroende på
sjukdomens karaktär.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

§ 16
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2004-02-23.

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

4(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

5(21)

§ 17
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-01-01--31
1. Hemtjänst, avslag och bifall
1+120
beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall
42
beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
1+36
beslut
4. Boendestöd, bifall
6
beslut
5. Bostad med särskild service, bifall
3 beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall
1 beslut
b.

LSS-insatser, § 9 pkt 2,3,5-7&9, avslag och bifall 2004-01-01--31
1+28 beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall,2004-01-01--31,6+92
beslut
d. Riksfärdtjänst 2004-01-01--31,
dnr 1-18/04
e. Revidering av beslutsattestanter 2004-02-10, 2004-02-19
f. Anställningsbeslut Område Väster 2004-01-08
g. Anställningsbeslut Område LSS 2004-01-26
h. Anställningsbeslut Område 1 2004-01-13
i. Anställningsbeslut Område Väster + Område 1 2004-01-13
j. Jämkning, säbo pga dubbla boendekostnader, område Sydöst,
2004-02-17

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-02-25

Sid

6(21)

§ 18
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-02-11
b. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-21 § 21 (Ang projekt
Procapita HSL)
c. Handikapprådet, protokoll 2003-12-11
d. 2004-års samarbetsavtal, bilaga 4a Ekonomisk kompensation till
kommunerna
e. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-01-09
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga protokollen och yttrandet till handlingarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

7(21)

§ 19
ON au § 15
Bokslut 2003
Föreligger Omsorgsnämndens årsanalys 2003, daterad 2004-02-04
med bilagor enligt försättsblad. Bilaga
Förvaltningschef Annica Winberg och controller Monica Rydlund
kompletterar med en muntlig redovisning.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-011 föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2003 och överlämna
ärendet till Kommunfullmäktige
att anhålla om tillskott med 700 tkr i kompletteringsbudgeten för år
2004 avseende driften samt
att anhålla om att överskott i 2003 års investeringsbudget, 400 tkr,
överföres till 2004 års kompletteringsbudget.
Omsorgsnämnden beslutar
att på nästa nämndsammanträde ska en noggrann genomgång av
bokslutet 2003 göras
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2003 och överlämna
ärendet till Kommunfullmäktige
att anhålla om tillskott med 700 tkr i kompletteringsbudgeten för år
2004 avseende driften samt
att anhålla om att överskott i 2003 års investeringsbudget, 400 tkr,
överföres till 2004 års kompletteringsbudget
_____

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

8(21)

§ 20
ON au § 16, 31
Intern kontroll 2003
Controller Monica Rydlund kommenterar muntligt genomförd
internkontroll granskning 2003. Skrivelse med bilagor kommer att
föreligga vid Omsorgsnämndens sammanträde 2004-02-25.
Ärendet föranleder inte något beslut i arbetsutskottet.
Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska enligt Kommunallagen 6
kap 7 § se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
riktlinjer och föreskrifter. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning
och undgå allvarliga fel.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna granskningen av internkontroll 2003 samt
att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och kommun
revisionen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna granskningen av internkontroll 2003 samt
att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och kommun
revisionen.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

9(21)

§ 21
ON au § 32
Överföring av budgetmedel från Omsorgsnämnden till Tekniska
nämnden avseende medel för tjänst som tillgänglighetsrådgivare
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2004-02-13 i rubricerat ärende. Bilaga.
Från och med 2004-01-01 tjänstgör tillgänglighetsrådgivare Gerhard
Leth inom Tekniska nämndens verksamhetsområde. Kostnaden för
denna tjänst inklusive lönebikostnader och löneökning för 2004 är
160 935 kr.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
besluta
att budgetmedel om 161 000 kr i 2004 års budget överförs från
Omsorgsnämnden till Tekniska nämnden, samt
att den ekonomiska ramen för Omsorgsnämnden minskas med
161 000 kr fr o m budget 2005 och att Tekniska nämndens
ekonomiska ram höjs med motsvarande belopp.
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
besluta
att budgetmedel om 161 000 kr i 2004 års budget överförs från
Omsorgsnämnden till Tekniska nämnden, samt
att den ekonomiska ramen för Omsorgsnämnden minskas med
161 000 kr fr o m budget 2005 och att Tekniska nämndens
ekonomiska ram höjs med motsvarande belopp.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

10(21)

§ 22
ON au § 33
Överföring av budgetmedel från Tekniska nämnden till
Omsorgsnämnden avseende städning på Ekegården
Från och med 2003-10-01 har man på Ekegården dragit ner på
städningen i Tekniska kontorets regi från 6,75 tim till 5 tim/dag.
Kostnaden för städning ingår i internhyran till Tekniska kontoret.
Sänkningen motsvarar en besparing på 84 000kr/år i 2004 års
prisnivå.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
besluta
att budgetmedel om 84 000 kr i 2004 års budget överförs från
Tekniska nämnden till Omsorgsnämnden (Ekegården), samt
att den ekonomiska ramen för Tekniska nämnden minskas med
84 000 kr fr o m budget 2005 och att Omsorgsnämndens
ekonomiska ram höjs med motsvarande belopp.
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
besluta
att budgetmedel om 84 000 kr i 2004 års budget överförs från
Tekniska nämnden till Omsorgsnämnden (Ekegården), samt
att den ekonomiska ramen för Tekniska nämnden minskas med
84 000 kr fr o m budget 2005 och att Omsorgsnämndens
ekonomiska ram höjs med motsvarande belopp.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

11(21)

§ 23
ON au § 18
Skånsk livskraft
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar handlingsplan daterat
2003-09-10 i rubricerat ärende, samt att Regionen inbjuder till
information om Skånsk Livskraft - vård och hälsa 2004-03-08.
Bilagor.
Förvaltningschef Annica Winberg informerar att förbundssekreterare
Kenneth Gravin, Kommunförbundet Skåne, kommer till
Omsorgsnämndens sammanträde 2004-02-25 för att informera om
Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Ett utvecklingsarbete, i samverkan
mellan Region Skåne och de skånska kommunerna,
För att tillgodo se medborgarnas behov av hälso- och sjukvård med
närsjukvården som grund.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11
att anmäla Omsorgsnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Annica
Winberg och verksamhetschef Kim Olsen att delta i information
om Skånsk Livskraft - vård och hälsa 2004-03-08 i Skånehuset,
Kristianstad.
Förbundssekreterare Kenneth Gravin, Kommunförbundet informerar
om Skånsk Livskraft. Skånsk Livskraft syftar till att utveckla och
omstrukturera den skånska hälso- och sjukvården inom främst fyra
områden. Hälso- och sjukvården i Skåne ska i utifrån ett medborgareller patientperspektiv bedrivas i form av närsjukvård, specialiserad
akutsjukvård, specialiserad planerad vård och högspecialiserad vård.
Närsjukvården ska ansvara för huvuddelen av människors vardagliga
sjukvårdsbehov bland annat genom samverkan med den kommunala
hälso- och sjukvården.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

12(21)

§ 24
ON au §§ 20, 34
Ansvarsfördelning beträffande psykiskt långtidssjuka mellan
Omsorgsnämnden och Socialnämnden__________________
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar ett förslag daterat
2004-02-06 i rubricerat ärende. Bilaga.
Förvaltningscheferna för Omsorgsnämnden och Socialnämnden,
Annica Winberg och Bodil Sundlöf, har tagit fram underlag för
överföring av verksamhet för psykiskt funktionshindrade från
Omsorgsnämnden till Socialnämnden.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11
att behandla överföring av verksamhet för psykiskt funktionshindrade från Omsorgsnämnden till Socialnämnden på extra au
2004-02-25.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att överföra verksamhet och budget för psykiskt funktionshindrade
från Omsorgsnämnden till Socialnämnden fr o m 2004-07-01
Omsorgsnämnden beslutar
att överföra verksamhet och budget för psykiskt funktionshindrade
från Omsorgsnämnden till Socialnämnden fr o m 2004-07-01
_____

Protokollsutdrag till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

13(21)

§ 25
ON au § 21
Kontaktpolitiker i ny organisation
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2004-02-02 i rubricerat ärende. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att

godkänna fördelningen av kontaktpolitiker i ny organisation.

Omsorgsnämnden beslutar
att genomföra en förändring av fördelning av kontaktpolitiker på
förslaget sätt under ett år, varefter uppföljning ska ske
att återremittera ärendet till kommande sammanträde
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-02-25

Sid

14(21)

§ 26
ON au §§ 19, 35
Familjehem för vuxna, egenavgift
Föreligger skrivelse 2004-02-05 i rubricerat ärende, handläggare
avdelningschef Leif Ydrefelt. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11
att återremittera ärendet till förvaltningen.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att med stöd av 8 kap 1 § 1 stycket Socialtjänstlagen ta ut
ersättning av vuxna för stöd- och hjälpinsats i form av vård i
familjehem med 110 kr/dygn för mat och boende
Omsorgsnämnden beslutar
att med stöd av 8 kap 1 § 1 stycket Socialtjänstlagen ta ut
ersättning av vuxna för stöd- och hjälpinsats i form av vård i
familjehem med 110 kr/dygn för mat och boende
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

15(21)

§ 27
ON au § 36
Trygghetslarm vid vissa särskilda boende enheter
Verksamhetschef MariAnne Norén redovisar skrivelse i rubricerat
ärende daterat 2004-02-17. Bilaga.
Larmsystemen vid de särskilda boenden Ekegården, Kaptensgården,
Nybo, Skansenhemmet och Vallmogården är undermåliga och måste
snarast bytas ut. Fungerande larmsystem innebär en trygghet för
varje pensionär och är en säkerhet för att kunna garantera en god
vård och säker vård.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att till Tekniska kontoret påtala allvaret i att föreslagna åtgärder
enligt ovanstående tjänsteskrivelse omgående åtgärdas.
Omsorgsnämnden beslutar
att till Tekniska kontoret påtala allvaret i att föreslagna åtgärder
enligt ovanstående tjänsteskrivelse omgående åtgärdas.
_____

Protokollsutdrag till:
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

16(21)

§ 28
ON au § 22
Mediaplan
Förvaltningschef Annica Winberg och utvecklingssekreterare Christer
Carlsson redovisar diskussionsunderlag daterat 2004-02-03 i
rubricerat ärende. Bilaga. I bilagda diskussionsunderlag ingår
Hässleholms kommuns riktlinjer med massmedia, antagen av
Kommunstyrelsen 2003-01-08 samt utbildning, mediaträning.
I samband med Omsorgsnämndens mål- och visionsarbete fick
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till mediaplan, ökad
tillgång till råd och information samt bättre profilering av t ex
Senioren.
Avseende riktlinjer är detta dokument framtaget av
Kommunledningskontoret med beslut i Kommunstyrelsen och
rekommenderas således samtliga nämnder och förvaltningar inom
Hässleholms kommun.
Avseende utbildning i mediaträning vänder sig detta förslag initialt till
6 deltagare 2004, efter diskussion i arbetsutskottet december 2003
förslagsvis ledamöter i arbetsutskottet och dess ersättare.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11
att ge förvaltningen i uppdrag att på Omsorgsnämndens
sammanträde 2004-02-25 redovisa förslag till beslut i ärendet.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att i enlighet med tjänsteskrivelse anta riktlinjer och
utbildningsförslag
att ge förvaltningen i uppdrag att projektanställa informatör under 1
års tid. Finansiering av projekttjänsten sker med medel från
anslaget för oförutsedda poster. Kostnaden beräknas till 320 tkr
2004.
Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till nästa sammanträde
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

17(21)

§ 29
ON au § 23
Handikappolitiskt program
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar ett förslag daterat
2003-11-05 i rubricerat ärende. Bilaga
FN har gett sina medlemsländer i uppdrag att arbeta fram nationella
handlingsplaner för att tillförsäkra människor med funktionshinder
delaktighet och jämlikhet.
Hässleholms kommuns övergripande handikappolitiska program
anger inriktning och samordning av insatser på längre sikt och är
underlag för framtida beslut om insatser.
Avvikelser från målen om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i
Hässleholms kommun skall skriftligt särskilt motiveras.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
beslutar
att antaga Handikappolitiska program.
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
beslutar
att antaga Handikappolitiska program.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

18(21)

§ 30
ON au § 25
Hjälpmedel - betalning för icke individer (tillbehör)
Sekreterare Monica Rydlund informerar muntligt i rubricerat ärende.
Kommunen har från och med 2001-11-19 övertagit äganderätten till
levererade hjälpmedel från Region Skåne. I samband med
betalningen för hjälpmedel rådde diskussioner angående icke
individer (tillbehör till hjälpmedel) huruvida de var nedskrivna eller
ej. Kommunförbundet Skåne hade tagit fram ett avtalsförslag som
innebar att nedskrivning skulle göras med 50% och av den summan
skulle kommunen betala 60%. Diskussioner har pågått mellan
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne under ca 2 år avseende
nedskrivningen. Överenskommelse har träffats mellan
Kommunförbundet Skåne och Regionen i januari månad 2004 och
samtliga berörda kommuner har accepterat överenskommelsen.
Överenskommelsen innebär att kommunerna betalar 70% av Region
Skånes fordran. Region Skånes fordran på Hässleholms kommun är
595 174 kr och av den summan skall Hässleholms kommun betala
416 622 kr (exkl moms).
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
beslutar
att bevilja Omsorgsnämnden ett anslag á 416 622 kr i
kompletteringsbudgeten för betalning till Region Skåne avseende
icke individer (tillbehör till hjälpmedel).
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige
beslutar
att bevilja Omsorgsnämnden ett anslag á 416 622 kr i
kompletteringsbudgeten för betalning till Region Skåne avseende
icke individer (tillbehör till hjälpmedel).
_____
Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-02-25

Sid

19(21)

§ 31
ON au § 26
Omsorgsnämndens utbildningsplan för 2004
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar ett förslag daterat
2004-02-11 i rubricerat ärende. Bilaga.
De medel som anges i utbildningsplanen är avsedda för direkta
utbildningskostnader - kursavgifter, lokaler mm. Områdena och
handläggarkontoret tilldelas särskilt anslag för att på
verksamhetsnivå kunna genomföra vissa fort- och utbildningsinsatser
vilka inte kräver godkännande av omsorgschef.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att antaga förvaltningens utbildningsplan för 2004.
Omsorgsnämnden beslutar
att antaga förvaltningens utbildningsplan för 2004.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

20(21)

§ 32
Rapport om styrgrupp för färdtjänst i Östra Skåne
Rolf Delcomyn (s) rapporterar om möte med styrgruppen för
färdtjänst i Östra Skåne den 12 februari. Berörda kommuner har sagt
upp avtalet med Skånetrafiken. Förhandlingsgrupp är utsedd
bestående av politiker från tre av de 12 kommuner som sagt upp
avtalet.
Ett av kraven är att det ska finnas fler än en beställningscentral i
Skåne.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-02-25

Sid

21(21)

§ 33
Lex Maria ärende angående hemsjukvård centrum, södra,
Andersgården och Ehrenborg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Hermansson informerar om
aktuell Lex Maria anmälan avseende hemsjukvård centrum södra,
Andersgården och Ehrenborg.
Man har inte använt förbrukningsjournaler vid användande av
narkotiska medel, detta håller nu på att åtgärdas. Sårvårdsjournaler
har ej förts. Planering, organisering och dokumentation av det dagliga
arbetet har inte skötts på ett patientsäkert sätt och det är osäkert om
några patienter har kommit till skada. Utredningen fortsätter. Den
uppkomna situationen är idag i stort sett under kontroll.
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