
460 Enhetschef Koppargården 

Box: Öppen kommun   Ansvar 460  

Ge stöd och hjälp utifrån den enskildes förutsättning och behov samt ta hänsyn till 

individens rättighet och självbestämmande. 

 

Delmål 

Sträva mot att de enskilda skall 

vara nöjda till minst 90 % vilket 

mäts genom att besvara 

”Kommunernas kvalitet i korthet”. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 
Alla enskilda skall ha en aktuell 

genomförandeplan. 

 

Ge alla individer säker och god 

vård. 

 

Tillgodose individens sociala och 

intellektuella behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla stödet för anhöriga. 

 

Fortsätta att göra innergården till en  

trivsam och attraktiv mötes- 

plats. 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Den enskilde skall ha en utsedd 

kontaktperson.  

 

Planerade teamträffar och 

vårdplaneringar.  

 

Allt arbete/insatser skall ske utifrån 

kommunens värdegrund. 

 

Kontinuerligt arbete med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

 

Dokumentera och åtgärda avvikelser, 

klagomål och synpunkter. 

 

Fortsätta arbeta med anhörigträffar. 

 

Samarbete med bland annat riksbyggen 

och eventuellt trädgårdsförening. 

 

 

Aktivitetsplan 

Den enskildes genomförandeplan skall följas upp minst 2 gånger/år och vid 

förändringar i hälsotillstånd eller ändrade insatsbehov. 

Det finns möjlighet att byta kontaktperson om den enskilde önskar. 

Alla medarbetare ska känna till och arbeta fortlöpande med rutiner och 

processer i kvalitetsledningssystemet. 

Anhörigträffar ska genomföras två gånger per termin. 

Ökat samarbete med föreningsliv, frivilligorganisationer samt skola och AME 

för att undersöka möjligheter att ta emot praktikanter.  
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Uppföljning och utvärdering 

Det är enhetschefens ansvar för att genomförandeplanerna är aktuella genom 

journalgranskning, egenkontroller samt att uppföljning sker genom teamträffar 

och vårdplanering. 

Enhetschef analyserar årliga enkätundersökningar och dokumentera klagomål 

och synpunkter och efter åtgärd ge återkoppling. 
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Box: Kunskap & kompetens Ansvar 460  

Äldre personer skall ges råd och stöd för att få en fungerande vardag.  

 

Delmål 

Få kunskap om träning och 

rehabilitering. Öka och behålla sin 

fysiska förmåga.  

 

 

 

 

 

 

Minska risken för fall och 

fallskador genom förbyggande 

insatser. 

 

Kvalitetsregister Senior Alert och 

BPSD (beteendemässiga och 

psykiatriska symptom vid demens). 

Upprätthålla målvärdet på 90 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

               

 

Aktivitet 

Tillgång till daglig träning 

av personal. Vid behov 

kontakt med sjukgymnast, 

rehabiliterande 

undersköterskor och 

arbetsterapeut.  

Gemensam 

gruppgymnastik/aktivitet. 

 

 

 

 

Regelbunden uppföljning av 

Senior alert och BPSD. 

 

 

 

Aktivitetsplan 

Genom individuellt träningsprogram som anpassats till den 

enskilda med hjälp av rehab undersköterskorna. 

Rutiner med inplanerade dagar för riskbedömning och registrering 

i Senior Alert. 

Arbeta i samråd med anhörig med kvalitetsregistret BPSD för att 

öka välbefinnande samt att ge meningsfull tillvaro för enskilda 

med demens. 

Personalen skall tillsammans med de enskilda planera aktiviteter 

och regelbunden träning under veckan och året. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Analysera den årliga patientsäkerhetsberättelsen som innehåller 

”sammanställningen på avvikelser och fallrapporter”. 

  

Individuellt träningsprogram kan innebära signeringslistor som följs upp av 

arbetsterapeut eller sjukgymnast. Här är enhetschef tillsammans med all inblandad 

personal ansvarig för att arbete sker. 

  

Enhetschef ansvarar och redovisar resultatet på arbetsplats möten. 
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Box: Möten & upplevelser Ansvar 460 
 

Mötesplatser och meningsfull tillvaro och främja en god hälsa. 

 

Delmål 

Alla enskilda på kommunens 

äldreboenden ska erbjudas 

underhållning/social aktivitet minst 

två gånger per dag. Bibehålla högt 

målvärde enligt Kommunernas 

kvalitet i korthet 2017 vilket var 

100 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

 

Alla enskilda erbjuds egen tid varje 

vecka med sin kontaktperson. 

 

 

Måltidernas betydelse för 

välbefinnande och för att uppnå 

god fysiskt aktivitet och ett 

välmående. Anpassa maten till 

varje individ. Målvärdet 2017 var 

73 % och målvärdet för 2019 

önskas öka till 80 %. 

 
Källa: Kommunernas kvalitet i korthet 2018. 

 

Våra regelbundna kost- och 

borådsmöten med kontakt politiker, 

enskild individ, anhörig och 

personal ger oss möjlighet att 

utbyta tankar och funderingar och 

förbättringar på vår verksamhet. 

Aktivitet 

Att tillsammans med  

föreningar, personal och enskilde 

veckoplanera underhållning och 

aktiviteter. 

 

Låta föreningar och skola  

använda utrymmen för diverse ändamål 

och skapa en mötesplats för  

både unga och äldre. 

 
 

 

Den stunden kan vara pyssel eller annan 

valfri aktivitet. 

 

 

Måltiden skall vara en  

god upplevelse för både  

kropp och själ. 

Vackert dukade bord med  

god vällagad/anpassad mat 

för varje individ ger en bra 

måltidsmiljö. 

 
 

 

Fortsatt samarbete med  

Kostenheten där kost- och borådsmöten 

planeras in två gånger per år. 

Aktivitetsplan 

Fortsatt samarbete med studieförbund, föreningar och skola  

för att höra om vad de har att erbjuda de enskilda.  

Regelbunden kontakt med kostenheten. Anpassa matsedeln efter högtidsdagar, 

årstider, helger och olika temadagar. 

Uppföljning och utvärdering 

Anpassa underhållning och vara lyhörd för vad individen önskar. 

Utvärdera vad individen tycker om underhållning som erbjuds.  

Se hur stort intresset varit att få komma till underhållningen. 

Genom att återrapportera till kostenheten hur våra boende uppfattat matsedeln. 
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Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 460  

För att uppnå målet om innovationer och entreprenörskap skall utbudet av digitala 

tjänster för äldre ska öka.  

 

Delmål  

 

Äldre ska stimuleras till att använda 

ny teknik. 

 

 

             Aktivitet  

 

Att minst en dag i veckan 

använda en surfplatta 

tillsammans med personalen. 

 

.   

Aktivitetsplan  

Äldre personer bör stimuleras till användningen av ny teknik och erhålla 

information och ta del av sociala aktiviteter.  

Det behövs ny teknik för att detta ska fungera optimalt.  

 

 

Uppföljning  

      Utvärdera bland de boende och personal hur användandet fungerar samt hur mycket.  


