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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-11-12 

Justerandes sign. 

Bos§ 206 Dnr KS 446/2014 

Ansökan om prestationsmedel, instruktörsutbildning för 
sjuksköterskor 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 mars 2015 § 65 att 

bildnings- och sociala utskottet förfogar över 2014 års överförda prestations

ersättningar samt att verksamheterna skulle ansöka till bildnings- och sociala 

utskottet om ianspråktagande av 2014 års överförda prestationsersättningar utifrån 

kriterierna ökad måluppfyllelse och möjligheten att erhålla ytterligare 

prestati onsersättningar. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Anderson har inkommit med ansökan 
om prestationsmedel avseende instruktörsutbildning för sjuksköterskor i ProAct. 
Ansökan avser 6 000 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 
prestationsmedel enligt ansökan. 

Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Till 

151028 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ansökan om äldreomsorgens prestationspengar 

Ansökan avser: 
Kurskostnaden 3000 kr/person till instruktörsutbildning för sjuksköterskor i ProACT 

. ..._ Summa: 6000kr 

Bakgrund: ViSam -Vårdplanering och info1mationsöverföring i en samlad modell 
- har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen 
vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i Örebro län. Modellen antogs i 
samverkansstrukturen Vilgot/Marit hösten 2013 och ska användas av länets vård och 
omsorgsverksarnheter. 
De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård 
och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och 
organisations gränserna. 
Planering, samverkan och insatser sker utifrån den äldres delaktighet och behov. 
Arbetet har varit en del i den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre och modellen är 
nu efterfrågad runt om i landet. 

År 2013 genomgick alla kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare 
och MAS, MAR utbildning i ViSam modellen. Modellen innefattar bl a, kliniskbedörnning 
och beslutsstöd vilket är ett gemensamt arbetssätt i länet för sjuksköterskor och 
ambulanssjuksköterskor vid bedömning, samt vid ev läkarkontakter. 
Ljusnarsbergs kommun behöver ha egna utbildare i arbetssättet och instruktörer utsågs under 
våren. 
Nu anordnas uppdragsutbildning för instruktörer, november 2015 av Klinisk träningscentrum 
(KTC) Region Örebro län för både kommunerna och Region Örebro län. För att vidmakthålla 
den satsning som gjordes 2013 är det angeläget för kommunen att delta i denna utbildning. 

Förslag till beslut: 
Att utskottet beviljar prestationsmedel 6000 kr för deltagande i utbildning. 

I tjänsten 
Gunilla Andersson MAS 


