Uppföljning kvalitetsplan
2018
Vård- och omsorgsboende
Källbogården
Inledning
Under år 2018 har vi arbetat utifrån kvalitetssystemet och verksamhetsplanen efter tilldelade
resurser för att uppnå en väl fungerande verksamhet. Vårt fokus har legat på kvalitetssäkring
genom upprättande/revideringar av kvalitetsdokument, dokumentation samt metodisk
utveckling.

Målsättning för Källbogården
Demokrati och öppenhet.
Mål: Genomförandeplanerna ska upprättas och revideras tillsammans med
omsorgstagaren. Insatserna som beslutas ska ta hänsyn till den enskildes behov och
resurser. Den enskilde ska få medverka och bestämma om sina egna livsvillkor.
Resultat: Under år 2018 har vi fortsatt utvecklingsarbetet med kontaktpersonsrollen och
vidareutvecklat det årliga samtalet. Den boende/anhörig erbjuds att delta tillsammans med
kontakpersonen och sjuksköterskan. Om det finns önskemål eller behov deltar boendechefen.
Vid denna träff genomförs en genomgång av genomförandeplanen.
Alla som bor på Källbogården har en genomförandeplan dokumenterad i verksamhetssystemet
Viva. Genomförandeplanen revideras två gånger per år samt vid förändringar för den boende.
Vi har fortsatt vårt arbete med att nå målsättningen att erbjuda boende/anhörig delta vid
revideringarna.
Livsmiljö
Mål: Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god
kvalitét.
Resultat: Vår målsättning är att Inget slår känslan av ett levande liv, d v s vi arbetar för att de
boende ska trivas, känna sig trygga och få en meningsfull vardag. Vårt förhållningssätt ska
bygga på respekt för den enskilde och deras anhöriga. Vi har fortsatt att genomföra trivselträffar
två gånger per år där vi planerar utifrån de boendes önskemål olika aktiviteter och
högtidsfirande. De som deltar på träffarna är personal som är med i trivselgruppen samt
boendechefen. Under år 2018 har vi arbetat med att erbjuda den boende egen tid tillsammans
med personal. Dessa aktiviteter dokumenteras i viva. Utöver detta har vi arbetat med
vardagsaktiviteter såsom minns du sången, sittgympa, mm.
Personal
Mål:
Kommunens insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både när det gäller innehåll och
personal

Resultat:
De allra flesta som arbetar på Källbogården har undersköterskeutbildning. Vi har under 2018
genomfört förflyttningsutbildning.
Ekonomi
Mål:
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Källbogårdens årsbudget baseras
på personalkostnader, materialkostnader samt övriga utgifter.
Resultat: Vårt mål är att hålla balans i budgeten, uppföljning sker genom månadsanalyser av
förbrukning personalkostnader och materialkostnader. Källbogården lämnade år 2018 med ett
underskott. Budgeten är analyserad och underskottet beror på ökade personalkostnader på grund
av introduktionskostnader av sommarvikarier, hög sjukfrånvaro och uttag av många
semesterdagar.
Hälso- och sjukvård
Mål:
Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda
människans självbestämmande och integritet.
Resultat: Alla som bor på Källbogården har fått en bedömning av undernäring, trycksår och
fall. Vi har regelbunden läkarkontakt med Piteå Hälsocentral, läkaren kommer till
Källbogården en gång i veckan för rond med sjuksköterskorna och eventuella hembesök i den
boendes lägenhet, en gång i veckan har läkaren telefonrond med sjuksköterskorna. Vår
målsättning var att samtliga boende skulle få en läkemedelsrevision under året och det
uppnåddes. Apotekaren har genomfört den årliga läkemedelsgenomgången 2018.

Förändringar under året:
Vi har fortsatt arbetet med meningsfull vardag utifrån de boendes önskemål. Boendepatrullen
har varje vecka genomfört sittgymnastik för de boende som har velat delta. Lagkamrat har
varit hos oss och förgyllt tillvaron under 2018. Studieförbundet vuxenskolans Jenny har varit
hos oss en gång per vecka och sjungit tillsammans med de boende.Varannan vecka har vi haft
en sångstund som heter ”minns du sången” vi har haft pizzakvällar, samt firat andra högtider
med gott fika samt sång och musik.
Samverkansträffar
Vi har arbetat för att utveckla regelbundna samverkansträffar med Piteå Hälsocentral och
upplever att det har varit positivt och vi kommer tillsammans att fortsätta utveckla dessa.
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