
Välkomna!



Möjlighet för mig att 
beskriva det 
utvecklingsarbete som är i 
full gång.

Möjlighet för er att ställa 
frågor och få svar.

Syftet med dagens möte



 Lång erfarenhet inom 
äldreomsorgen

 Arbetat både kommunalt
och privat

Kort om mig

Ajsela Music, förvaltningschef
ajsela.music@lomma.se 

040-641 10 00



Fokusområden 2023
Likvärdig vård och omsorg:

 Hemtrevlig miljö på särskilda 
boende

 Genomförandeplan, 
kontaktmannaskap

 Trygghet, tydlighet, förväntningar, 
uppdrag och kvalitet

 Aktiviteter, måltidsituationer,
 Information till brukare och 

anhöriga



Utveckling och åtgärder



Alla medarbetare i 
äldreomsorgen 
ska senast den 30 juni har 
genomgått obligatoriska 
utbildningar, anpassade 
efter uppdrag och yrkesroll.

Äldreomsorgsreformen



• Bemötande

• Det naturliga åldrandet

• Demenssjukdom

• Diabetes

• Läkemedelshantering
• Individens behov i centrum

• Kost och måltid

• Nutrition

• Vård i livets slutskede

• Kontaktmannaskap

Exempel på utbildningar



Under hösten genomfördes 
6 utbildningar och 4 kurser.

I vår är 14 utbildningar och 
2 kurser planerade.

Program för hösten planeras.

Äldreomsorgsreformen



Alla nyanställda och 
sommarvikarier går en 
introduktionsutbildning 
och börjar med att gå 
bredvid en ordinarie 
medarbetare.

Introduktion



Teamtid används för att samla personalen 
kring brukarens genomförandeplan. 

• 2 timmar/månad och medarbetare.

Verksamhetstiden används av enhetschef, 
samordnare, verksamhetsplanerare och 
omsorgspersonal för att utveckla 
verksamheten. 

• 2 timmar/månad och medarbetare.

Team- och verksamhetstid



Samtliga medarbetare erbjuds heltid.
Detta innebär:

- ökad kontinuitet
- bättre ekonomiska fördelar för 

medarbetarna
- färre vikarier

Heltid som norm 23 mars



BPSD-utbildning - strategi och utbildning 
för ett arbetssätt vid misstänkt eller 
konstaterad kognitiv sjukdom och 
demenssjukdom. 

Senior alert - strävar efter att uppnå en 
systematisk, trygg och förbättrad nutrition, 
bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv 
och främjar välbefinnande. 

Utbildning och strategi för 
arbetssätt vid demenssjukdom

BPSD = beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens



• Ökat samarbete kring äldre för en tryggare 
vård. Under januari har samtliga fått 
utbildning och introduktion. 

• Gruppens sammansättning utgår från behov 
av kompetens och erfarenhet för att driva 
arbetet framåt för de äldres bästa, t ex: 

• sjuksköterska
• kontaktman
• arbetsterapeut 
• biståndshandläggare
• anhörig.

Multiprofessionella team 1 feb



• Digitala medicinskåp

• Nytt larmsystem 

• Lifecare – teknik som visar vilka insatser som 
ska göras inom hemtjänsten

• Taggsystem inom hemtjänsten 
– stöd för schemaläggning utifrån 
behov och förändringar

En enklare vardag



Närvarande ledarskap – vad innebär det?

En förutsättning för en god äldreomsorg är att 
det finns ett tryggt, strukturerat, coachande 
och kompetent ledarskap.  

• Två avdelningschefer med uppdelat ansvar 
för hemtjänst och särskilda boenden. 

• Avdelningschef för SÄBO rekryterad, 
börjar 1 maj.

• Enhetschef Jonasgården, intervjuer pågår.

Ledarskapet är en nyckelfaktor



Rekryteringsprocesserna i hela
verksamheten har förbättrats
för att säkerställa att vi får rätt 
kompetens 

Rekryteringsprocessen



Nya kompetenser 
rekryteras
Vi har anställt två äldre-
pedagoger inom särskilt boende 
som ska sprida kunskap om 
exempelvis näringslära, 
aktiviteter och bemötande.

Vi anställer också en 
specialistundersköterska på 
varje avdelning vid de särskilda 
boendena. Tre av dessa är 
redan rekryterade.

Även hemtjänsten kommer att 
ha en specialistundersköterska i 
varje team.



Sedan september finns en medicinskt 
ansvarig för rehabilitering i Lomma kommun 
(MAR).

MAR är en arbetsterapeut som en del av sin 
tjänst även ska utbilda omsorgspersonalen.

MAR kommer att arbeta nära medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS).

Arbetsterapeut - MAR



Kostombud och 
aktivitetsombud

Kostombud och 
aktivitetsombud finns på 
alla särskilda boenden och 
inspirationsföreläsningar är 
planerade.

Ett varierat aktivitetsutbud 
ska erbjudas för att skapa 
en meningsfull vardag för 
de boende.



Upprustad utemiljö
och innemiljö 

Miljön på våra särskilda 
boenden har rustats upp 
och en vaktmästare är 
anställd.

Nära samarbete med 
samhällsbyggnads-
förvaltningen. 



• Vi identifierar, åtgärdar och följer upp!

• Fortlöpande avvikelserapportering är 
viktigt

• Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Lex Sarah och Lex Maria 

• Visselblåsarfunktion

Kvalitetssäkring och uppföljning



Lagar som styr verksamheten

• Socialtjänstlagen (Sol) är ramlag som bygger 
på frivillighet och respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet.    

• Hälso- och sjukvårdslagen (Hsl) är ramlag -
Samlat stöd för patientsäkerhet

• Sekretesslagen - alla som arbetar inom Hsl-
och Sol arbetar under sekretess och 
tystnadsplikt

• Biståndsbeslut - IBIC = Individens behov i 
centrum 



Frågor?



Lämna synpunkter på vård
och omsorg digitalt:

lomma.se/synpunktomsorg

Tyck till!

https://lomma.se/synpunktomsorg


Läs mer på 

lomma.se
Följ oss gärna på Facebook, instagram och LinkedIn!
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