
 
 

Nyhetsbrev 
 

1 (2) 

  
 
 
 

 
 
 

  

  
 

 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS 
Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-88000 212000-1249 sn@varberg.se 
Fel! Hittar inte 
referenskälla.  TELEFAX  WEBBPLATS 
432 80 Varberg  0340-10184  www.varberg.se 

 
 

Nyheter i korthet från socialnämnden                   
23 februari 2017 
 
Utveckling av demensvården 
 
Socialnämnden beslutade om utvecklingsarbete av demensvården. Det är tre 
stora utvecklingsområden som berörs: 
 

• Förstärka resursteam demens och utöka dess uppdrag för 
kontinuerlig kunskapsspridning ut till alla berörda verksamheter. 
(hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, särskilt boende osv.) 

• Anpassa vissa boenden utifrån specifika behov, till exempel 
beteendemässiga och psykiska symtom, ålder m.m. 

• Stärka stödet för personer med demens och deras anhöriga 
med hjälp av resursteam demens, samt genom utveckling av 
dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt fokus på yngre 
personer med demens. 

 
Årsrapport 2016 
 
Årsrapporten för 2016 har nu presenterats för nämnden. 
Rapporten visar på goda resultat för 2016. 

  
Förvaltningen har under 2016 bland annat arbetat med: 

• Att utveckla arbetssätt som stödjer självständighet, delaktighet och 
trygghet. Det gör vi exempelvis genom projekt inom äldreområdet; 
Läkarmedverkan och Tidig rehabilitering 

• Att utveckla barnperspektivet, till exempel genom gemensamma 
skolsociala satsningar 

• Hälsofrämjande insatser för måltidssamvaro, aktiviteter och hälsa på 
äldreboenden. 

• Insatser inom arbetsmarknadsområdet som gett 400 praktikplatser 
och 50% som går vidare till studier eller arbete. 

 
Ta del av årsrapporten 
 
Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag 
 
Att ge en god och säker vård inom kommunal hälso- och sjukvård innebär 
betydande utmaningar och stort ansvar. Förvaltningen gör bedömningen att 

 
 
 
 

https://www.varberg.se/download/18.18efb8dc15a60e54b23ba41d/1488362087563/%C3%85rsrapport+2016.pdf
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för att kunna ta detta ansvar och möta utmaningarna, som finns idag samt för 
att kunna rusta för framtiden, krävs ett tydligt uppdrag med klar 
ansvarsfördelning. För att tydliggöra uppdraget och ansvarsfördelning har 
medicinskt ansvariga tagit fram ett sammanfattande styrdokument.  
 
Syftet med styrdokumentet är att tydliggöra uppdraget samt 
ansvarsfördelningen mellan socialnämnden som vårdgivare och övriga 
professioner inom kommunens hälso- och sjukvård. Det beskriver även arbetet 
med att göra vården och omsorgen kunskapsbaserad, individanpassad, säker, 
tillgänglig och jämlik. Samtidigt är det en grund för hur medicinskt 
ansvariga utformar specifika riktlinjer utifrån gällande författningar samt 
nationella och länsövergripande styrdokument. 
 
Ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården ska vara organiserad så 
att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. Utvecklingen inom 
sjukvården innebär en utmaning i och med att allt fler specialiserade insatser 
kan utföras i hemmet och allt fler personer omfattas av kommunens hälso- och 
sjukvårdsansvar. Det innebär att socialförvaltningens organisation 
kontinuerligt måste ses över och anpassas för att möta detta, samtidigt som 
det krävs en tydlighet i uppdraget och ansvaret för olika funktioner, 
vilket detta styrdokument är en grund för. 
 
Styrdokument kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag 
 
Övrigt i korthet… 
 
… Resultatet av internkontrollen visade brister på följande områden som 
föreslås överföras till 2017 års internkontroll. 

• Säkerställa att Meddix innehåller aktuell information 
• Individbeslut följs upp i tid; LSS och psykiatri, Äldre – särskilt boende 
• Samtycke finns för inhämtande av information; Barn och familj, Äldre 

– hemtjänst och särskilt boende 
• Beställningar till utföraren görs på rätt sätt; Barn och familj, 

missbruk 
 

https://www.varberg.se/download/18.18efb8dc15a60e54b23ba41c/1488362087534/Styrdokument+Kommunalt+h%C3%A4lso-+och+sjukv%C3%A5rdsuppdrag+20170129.pdf
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