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Nyheter från socialnämnden 21 mars 

 
Kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse 
 
Socialförvaltningen presenterade kvalitetsberättelse, 
patientsäkerhetsberättelse för 2018.  
 
Utifrån föregående års kvalitetsarbete och omvärldsbevakning har 
förvaltningen valt att långsiktigt fokusera på fem perspektiv som ska 
genomsyra alla verksamheter:  
 

• Anhörigperspektivet  

• Våld i nära relationer 

• Barnperspektivet 

• Psykisk hälsa  

• Funktionsnedsättning 
 
Samverkan med andra aktörer 
 
Viktigt samverkansarbete under året var 

• trygg och effektiv utskrivning från slutenvården,  

• att skapa ett lokalt öppenvårdsteam inom missbruk och beroende samt 

• tidiga insatser för barn och unga. 
 
Generellt utvecklingsområde för regional samverkan är att ansvar som 
beskrivs i riktlinjer och överenskommelser behöver förtydligas och följas upp.  
 
Verksamheternas kvalitet 
 
Förvaltningen har arbetat vidare med arbetssätt för ökad delaktighet och 
individuellt anpassade insatser, utveckling av demensvården samt ökad 
patientsäkerhet med särskilt fokus på vårdprevention. De nationella 
brukarundersökningarna visar att Varbergs resultat generellt sett ligger i nivå 
med riket eller över. Även rättssäkerheten är hög. Det är få överklagade domar 
samtidigt som att majoriteten av domarna utfaller i linje med förvaltningens 
beslut. Förvaltningens fokus kommande år är att arbeta vidare med att stödja 
arbetssätt som utgår ifrån kundens delaktighet, resurser och individuella mål, 
från handläggning till utförande av insats.  
 
Ta del av Kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse för 2018 i sin helhet. 

 

 
 
 
 

https://www.varberg.se/download/18.76db03411699a0e854138751/1553262163863/Kvalitetsber%C3%A4ttelse%202018.pdf
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Projekt – IBIC som arbetssätt 
 
Socialnämnden beslutade att genomföra projektet Införande av 
Individens behov i centrum som arbetssätt.  
 
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt för medarbetare som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller 
funktionsnedsättning utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
 
Projektets syfte är:  

• Att kvalitetssäkra arbetssätt och standardisera dokumentationen kring 
IBIC. 

• Att öka digitalisering exempelvis genom att möjliggöra mobil 
dokumentation, åtkomst till beslut för externa utförare samt 
digitalisering av genomförandeplanerna. 

 

 
Övrigt i korthet 
 
…socialnämnden godkände redovisning av intern kontrollplan 2019. Nämnden 
ska årligen göra en intern kontrollplan utifrån en riskkartläggning av moment 
och rutiner i verksamheten. 
 
…socialnämndens månadsrapport visar att prognosen för 2019 är ett 
nollresultat. 
 


