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VIKTIGASTE HÄNDELSER

Dietistfunktionen ska säkerställa att nutritionsomhändertagandet håller en god kvalitet inom de verksamheter där
omvårdnadsförvaltningen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Funktionen ska även bidra till långsiktig och hållbar
utveckling i frågor rörande kost och nutrition inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde. Detta genom
att leda utvecklingsprojekt, tillhandahålla personalutbildning och -handledning samt genom att delta i och sammankalla till olika förvaltnings- och länsövergripande
samverkansforum.

Individuella patientärenden

Dietistfunktionen ska utgöra en resurs för alla medarbetare inom omvårdnadsnämndens verksamheter. Funktionen ska i möjligaste mån vara tillgänglig för medborgarna, intresseföreningar och organisationer i frågor
rörande kost och nutrition.

Förebyggande arbetssätt, kvalitetsregistret
Senior alert

Kvalitetsarbete
Dietistfunktionen ingår i Kvalitet- och utvecklingsenheten
och ska medverka till att kontinuerligt följa upp det arbete
som bedrivs inom omvårdnadsnämndens verksamheter
på området kost och nutrition.
Dietisten har haft huvudansvar för framtagandet av omvårdnadsförvaltningens riktlinjer för mat och måltider,
vilket är en vidareutveckling av kommunens kostpolitiska
program. Riktlinjerna har tagits fram tillsammans med en
referensgrupp bestående av representanter från nämndens olika verksamheter och det färdiga resultatet kommer att presenteras för omvårdnadsnämnden våren
2018.
Dietistfunktionen har medverkat vid införandet av nationell vårdplan för palliativ vård (NVP), med perspektivet
”nutrition vid livets slut” för att tydliggöra dietistens roll i
teamet runt den palliativa patienten (fem tillfällen).
Dietisten har även utgjort stöd för TemaBo Korsnäsgården i deras måltidsprojekt.
Dietisten har under 2017 inlett samverkan med kostavdelningens menyplaneringsgrupp för att utveckla menyerna.
Dietisten har även ingått i referensgruppen för ICF som
tagit fram standardiserade vårdprocesser inför utveckling
av verksamhetssystemet Treserva.

Kvalitetsuppföljningar
•

Kostombudsträffar 2 st (vår och höst)

•

Matråd för kunder som uppföljning av nöjdhet (4
st)

•

Mätning av nattfastans längd inom vård- och
omsorgsboende samt korttidsenhet som uppföljning av lokala rutiner för måltidsordning.

•

Måltidsobservation (4 st) på uppdrag av enhetschefer som del i måltidsutveckling.

Dietistens huvuduppdrag är att säkerställa nutritionsomhändertagandet av de kunder som vistats i omvårdnadsnämndens verksamheter, eller har hemsjukvård, genom
individuell nutritionsbehandling. Under 2017 konsulterades dietisten i 65 patientärenden inom vård- och omsorgsboende, korttidsenhet och hemsjukvård. Detta är
jämförbart med 2016, då patientinflödet bestod av 63 nya
patienter.

Dietisten fungerar som en av två regionkoordinatorer i
kvalitetsregistret Senior alert och i den funktionen ingår
att tillhandahålla stöd och support till enheterna inom
riskbedömningsarbete. Sju enhetsbesök har genomförts
under 2017.
Dietisten har även ansvarat för samordning och administration av folktandvårdens grundläggande munvårdsutbildning, vid tre utbildningstillfällen.
Två nätverksträffar för lokala koordinatorer i Senior alert
har genomförts under 2017.
Processen för det förebyggande arbetssättet har även
kartlagts utifrån intervjuer med personal på två enheter
(Källegården och Kårebacken).

Utbildningar
Den grundläggande utbildningen ”Kost för äldre” (4 timmar) genomfördes under våren enligt plan i förvaltningens Utbildningskatalog.
Praktisk utbildning har hållits för hemtjänstpersonal om
mer näringsrika, lättlagade och billiga mellanmål för äldre
(5 grupper).
Utbildning om grundläggande omvårdnad (”Inkomster
och utgifter”) har tagits fram och hållits för två personalgrupper samt en anhöriggrupp, tillsammans med verksamhetsutvecklare.
Workshops om måltidsstöd, matning och hjälpmedel har
genomförts tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut på Korsnäsgården (ca 25 personer utbildades, i
fyra grupper).
Dietistfunktionen har varit delansvarig för momentet ”Förebyggande arbetssätt” under Medarbetareintroduktionen
(tidigare Medarbetareutbildningen).
Dietisten har hållit en tre timmars föreläsning om den
åldrande människans nutrition som ingår i specialistsjuksköterskeutbildningen i geriatrik, Högskolan Dalarna.
Föreläsningen filmades.
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Meningsfull vardag

Mål för god ekonomisk hushållning

Dietistfunktionen ska fungera som en stödfunktion till
vård- och omsorgsboenden samt korttidsenheter för att
främja en god måltidssituation där den enskilde ges inflytande och möjlighet till självbestämmande beträffande
exempelvis när, var och hur måltiderna erbjuds (enligt
omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti).

Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Trygghet och kontinuitet

MEDARBETARE

Genom samverkan med hemsjukvård och hemtjänst
verkar dietistfunktionen för att främja en god omvårdnad
i det egna hemmet och därigenom möjliggöra ett tryggt
kvarboende i det egna hemmet.

Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Dietisten samverkar även med landstingets dietistorganisation med syfte att stärka vårdkedjan och säkra kontinuiteten i nutritionsomhändertagandet då en kund/patient
flyttar mellan olika vårdformer (exempelvis slutenvård och
kommunal korttidsplats).

Hälso- och sjukvård
Dietistfunktionen behandlar enskilda patienter i de verksamheter där omvårdnadsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i enlighet med gällande föreskrifter och
lagstiftning.

UTVECKLING/FRAMTID
Kostombudsutbildning (5 x 4 timmar) för nya kostombud
kommer att erbjudas under hösten och vintern 2018.
Samverkan med Borlänges dietist för framtagande av
utbildningar, exempelvis praktisk mellanmålsutbildning
för kostombud inom vård- och omsorgsboende.
Samverkan har påbörjats under 2017 med förvaltningens
verksamhetsutvecklare inom fallprevention och detta
kommer att vidareutvecklas under 2018, med syfte att
tydliggöra kostens betydelse inom fallprevention.
De praktiska utbildningarna om mellanmål för hemtjänstpersonal kommer att fortsätta under 2018.
Implementering av de nya riktlinjerna för måltider kommer
att påbörjas under 2018.

Ekonomiskt resultat
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Kompetensutveckling
Under 2017 har dietistfunktionen deltagit i följande utbildningar:
Utbildning till processledare (ekonomikontoret/Falu kommun)
MI – motiverande samtal. Uppdragsutbildning Falu kommun.
Implementeringsutbildning, Högskolan Dalarna (3 kurstillfällen).

Bemanning
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

