Innovationer
att vara stolta
över

Inledning
Piteå Kommun är en kommun i utveckling. Målet är att ligga i
framkant genom att ständigt utveckla verksamheten, i stort som
i smått. För att Piteå ska vara en attraktiv och uthållig kommun
är det viktigt att alla medarbetare känner att de bidrar och
att alla utvecklingsarbeten har betydelse. Nytänkande är både
tillåtet och önskvärt. De små förändringsarbetena i det dagliga
arbetet är lika viktiga som de större utvecklingsprojekten. Tillsammans bidrar vi alla, på olika sätt, till att skapa nya lösningar
för våra medborgares bästa.
Ledorden för vårt arbete med innovation och verksamhetsutveckling inom Piteå Kommun är:
• Kreativt
• Delaktigt
• Hållbart
Syftet med denna folder är att sprida goda exempel och ge inspiration till att tänka nytt. Ta del av andras kreativitet och idéer
som kan utveckla din verksamhet. I denna första utgåva kan du
läsa om ett antal innovationer som Socialtjänstens medarbetare
har utvecklat och som vi är stolta över.
I kommande utgåvor kommer du att kunna ta del av exempel
även från andra förvaltningar. Tipsa gärna om utvecklingsarbete
som sker på din arbetsplats.
Du kan följa utvecklingen på Piteå kommuns webbplats där
foldern finns i digitalt format www.pitea.se/innovation

Boendepatrullen
Boendepatrullen är ett arbetssätt med tre olika
vinnare: brukare inom daglig verksamhet, omsorgspersonalen samt de äldre inom kommunens vård- och
omsorgsboenden.
Personer med funktionsnedsättning som har beslut om daglig
verksamhet utför vardagssysslor på samtliga vård- och omsorgsboenden. Exempel på uppgifter är städning, packa upp i förråd,
tvättvagnar mm. Deltagarna får en meningsfull och varierad
sysselsättning på dagtid.
Medarbetarna på vård och omsorgsboenden avlastas och tid
frigörs för undersköterskorna så att de kan ägna sig mer till de
äldre som bor på kommunens boenden.
De äldre personer som bor på kommunens boenden kan få
utökade sociala aktiviteter av boendepatrullen som att kiosken
kan hålla öppet, sittgymnastik. Dessutom kan de få mer tid med
undersköterskorna
Vill du veta mer?
Kontakta Lisa Engström, tel: 072-545 69 62

Nyckelgömmor
Medarbetare inom Hemtjänsten spar tid genom att
de slipper hantera massor med nycklar i sitt dagliga
arbete. Nyckelgömmor är till stor nytta.
Personer med behov av Hemtjänst behöver numera inte
lämna in flera nycklar till personalen, vilket spar både tid och
pengar. Att nyckel alltid finns på plats innebär en kvalitetssäkring
för att få stöd.
Medarbetarna i Hemtjänsten behöver inte längre använda tid
för att under dagen hantera olika nycklar, som ska lämnas från
person till person mellan olika pass. Det frigör tid för undersköterskorna så att de kan ägna sig mer till de äldre.
Vill du veta mer?
Kontakta Ellenor Sundström tel: 0911-69 68 46

Nattillsyn via kamera
Den som behöver tillsyn på natten behöver inte bli
störd i sin sömn av Nattpatrullen. Nattillsyn via kamera
gör att personalen inte behöver riskera att väcka den
äldre och att besök kan genomföras fortare hos dem
som har behovet.
Nattillsyn i hemmet har testats hos ett antal äldre som valt att delta.
Tillsynen sker på en tidpunkt som bestämts tillsammans med
den som har behov av tillsyn på natten. Nattpatrullens personal
gör tillsynen via kamera.
Om personen ligger i sängen är tillsynen genomförd och inget
besök genomförs.
Om personen inte ligger i sängen görs en ny tillsyn via kamera
efter 15 minuter. Om personen fortfarande inte ligger i sängen
åker Nattpatrullen förbi för att via ett personligt besök se vad
som hänt.
Resultatet visar att det är en bra teknik för en viss grupp som
behöver tillsyn på natten.
Vill du veta mer?
Kontakta Ellenor Sundström tel: 0911-69 68 46

Omsorgs-app
Ett pilotprojekt genomförs just nu i två personalgrupper
där personalen får direkt tillgång till det vårdadministrativa
systemet hemma hos omsorgstagaren.
Ett testprojekt pågår där hemsjukvården och Nattpatrullen
provar att dokumentera i systemet Viva, via I-pad och app. För
dessa personalgrupper är smidigare lösningar kring dokumentation viktigt då de rör sig så mycket i det dagliga arbetet.
Nyttjandet av applikationen gör att personalgrupperna även
testar nya arbetssätt för att i hög grad jobba med ”kontoret
på fickan”. Tanken är att det blir enklare för personalen när de
har tillgång till rätt information och kan sköta dokumentationen
direkt ute hos omsorgstagaren.
Vill du veta mer?
Kontakta Christer Grahn tel: 0911-69 79 88

Lagkamrat
Ett nytt arbetssätt med flera vinnare. Sparbanken Nord
samordnar samarbetet mellan PIF dam, företag och Piteå kommun. Finansieringen sker via lokala företag som
går in och sponsrar.
Fotbollsspelarna i Piteå IF:s damlag utför ett meningsfullt
arbete med aktiviteter som skapar ”guldkant” för de äldre som
bor på kommunens boenden. De avlönas på samma sätt som
övrig vårdpersonal.
Medarbetarna på vård och omsorgsboenden avlastas och kan
frigöra tid så att de kan ägna sig mer till aktivitet med de äldre.
De äldre personer som bor på kommunens boenden kan få
utökade sociala aktiviteter. Exempel kan vara promenader, högläsning, stickning, virkning, musikstund, sittgympa eller liknande.
Vill du veta mer?
Kontakta Ewa K Sjölander tel: 0911-69 65 78

Intensivt stöd
Insatsen intensivt stöd:s flexibla arbetssätt till ett begränsat antal klienter ger möjligheter att möta upp den
enskildes behov på ett annat sätt än genom traditionellt
mottagningsarbete. Att träffas ofta, hjälpa klienten med
vardagligheter, följa med till myndigheter etc. ökar möjligheterna till att motivera till behandling för missbruket.
Intensivt stöd är ett nytt arbetssätt för att ge stöd till missbrukare mellan 18-25 år. Det är en frivillig insats där arbetet börjar
med ett möte mellan den som behöver och den som ger stöd. I
mötet skapas en samverkansallians.
De två medarbetarna inom intensivt stöd har ett flexibelt
arbetssätt som kan innehålla stöd i många vardagliga händelser,
för att skapa möjlighet att återgå till ett vardagligt liv. Exempelvis
hämta, följa, skjutsa, frukost, ”vanliga” aktiviteter men även samtal,
motivationsarbete, studiebesök på behandlingshem.
Vill du veta mer?
Kontakta Gunilla Granqvist, tel: 0911-69 64 13

Positioneringslarm
Kan ny teknik i form av positioneringslarm öka den äldres frihet och möjliggöra mer aktivitet utomhus? Detta
testas på Munkberga demensboende.
Munkberga demensboende har erfarenhet av att utevistelse och
promenader är bra för de äldres fysiska och psykiska hälsa. För
många är det viktigt att även kunna vara ute på egen hand.
Mot den bakgrunden genomförs ett försök med trygghetsskapande teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet
är att se om positioneringslarm kan skapa möjlighet till ökad
integritet, aktivitet och delaktighet.
Tre enheter på boendet har provat att använda positioneringslarm. Erfarenheterna visar att den äldre kan få ökad frihet och att
larmet kan bli en trygghet för personal såväl som anhöriga
Vill du veta mer?
Kontakta Gun Åberg tel: 0911-69 67 74

Introduktion för nysvenskar
Ett stöd för praktikhandledare som kan få fler att bli
intresserade av arbete inom omsorgen. Det är målet
med det förstärka introduktionsstödet när man tar emot
nyanlända svenskar.
Personalen i Socialtjänsten tar återkommande emot och
handleder elever och praktikanter. Stödmaterial i olika former är
viktigt för att kunna ge en god introduktion till arbetsplatsen och
yrket. Nu har ett förstärkt introduktionsstöd arbetats fram för
praktikanter som har svårt att tala, skriva och förstå det svenska
språket.
Introduktionsstödet innehåller både en teoretisk och en
praktisk del och ger en klar beskrivning av olika arbetsuppgifter.
Materialet har tagits fram i samarbete mellan Öjagården och
språkhandledare vid Arbetsmarknadsenheten. Förhoppningen är
att introduktionsstödet kan bidra till att underlätta handledaruppdraget och få fler att bli intresserade av yrket.
Vill du veta mer?
Kontakta Ewa K Sjölander tel: 0911-69 65 78
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