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Dietistfunktionen
ENHETENS UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ
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.
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.

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.
Mat och måltider har varit ett fokusområde i vård- och
omsorgsboende under 2015 och där har dietistfunktionen
fungerat som en stödfunktion för enheternas förbättringsarbeten. Under två halvdagar har dietisten genomfört
inspirationsföreläsningar för enhetscheferna. Omvårdnadsnämnden har informerats om förbättringsarbetet.
Dietisten har även tagit fram en enkät som ska användas
av kontaktpersonen för att följa upp omvårdnadsnämndens värdighetsgaranti samt kundnöjdheten med mat och
måltider, exempelvis i samband med brukarsamtalet.
Även inom utföraren Temabo/Daljunkaregården har dietistfunktionen medverkat som en stödfunktion i samband
med uppstarten av produktionskök på enheten.
I arbetet med det kommunövergripande kostpolitiska
programmet har dietistfunktionen varit omvårdnadsförvaltningens representant som bland annat deltagit i projektets referensgrupp.

Kvalitetsuppföljningar


Matråd för kunder



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

av arbetshälsan inom sektion bistånd, vård och utveckling.

VIKTIGASTE HÄNDELSER
Individuella patientärenden
Dietistens huvuduppdrag är att säkerställa nutritionsomhändertagandet av de kunder som vistats i omvårdnadsnämndens verksamheter eller har hemsjukvård. Under
2015 bestod patientinflödet av 86 personer från vård- och
omsorgsboende, korttidsenhet och hemsjukvård.

Förebyggande arbetssätt, kvalitetsregistret
Senior alert
Dietisten fungerar som en av två regionkoordinatorer i
kvalitetsregistret Senior alert och erbjuder stöd och support till enheterna inom riskbedömningsarbete. Under
våren 2015 startades införande av riskbedömningar i
hemsjukvården upp genom ett pilotprojekt i område Öst.
På grund av personalomsättning inom hemsjukvården
kunde dock projektet inte slutföras.
En presentation av det förebyggande arbetssättet och
hur detta hänger samman med övriga kvalitetsregistergenomfördes för samtliga chefer inom omvårdnadsförvaltningen i samband med Pia-dagen.
En första nätverksträff för lokala koordinatorer i Senior
alert har genomförts under 2015.

Utbildningar
Under januari 2015 slutfördes den fördjupade kostombudutbildningen som bestod av 20 timmar fördjupad
utbildning inom områdena grundläggande näringslära,
kost för äldre, förebyggande och behandlande koståtgärder, livsmedelshygien, tugg- och sväljsvårigheter, måltidskunskap, etik m.m.
Den grundläggande utbildningen ”Kost för äldre” (4 timmar) har genomförts med 14 deltagare under 2015.
Dietistfunktionen har varit delansvarig för momentet ”Förebyggande arbetssätt” under Medarbetarutbildningen.

Övriga interna och externa föredrag och
utbildningar:




Måltidsdagen – två temadagar om dysfagi i
samarbete med KKHS, Högskolan Dalarna. Dietisten deltog med föreläsning och workshop.



AIK – föreläsning om mat för coachingteamet
vid två tillfällen.



Föreläsning om nutrition för omvårdnadsprogrammet, Kristinegymnasiet.

Dietisten har medverkat vid uppföljningen av egen tid och
daglig utevistelse hos utföraren Temabo/Daljunkaregården.
Dietistfunktionen har även deltagit i tre händelseanalyser
i samband med avvikelser inom hälso- och sjukvård
tillsammans med MAS.
Dietistfunktionen har dessutom medverkat vid framtagande, distribution och analys av enkät för kartläggning

Filmade föreläsningar om geriatrisk nutrition för
specialistsjuksköterskeutbildningen i geriatrik i
samarbete med Högskolan Dalarna.
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VERKSAMHET

EKONOMI

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 för att stärka vårdkedjan och säkra kontinuiteten i
nutritionsomhändertagandet då en kund/patient flyttar
mellan olika vårdformer (ex slutenvård och kommunal
korttidsplats).

Ekonomiskt resultat
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Kompetensutveckling
Under 2015 har dietistfunktionen deltagit i följande utbildningar: medieträning, utbildningen Måltidspusslet (LD
Hjälpmedel), analysdag om Öppna jämförelser och
Kolada (SKL) samt en heldag om processkartläggning
och systemsyn av Lars Stigendal (tillsammans med Socialförvaltningen).

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

UTVECKLING/FRAMTID
Dietisten kommer att vara huvudansvarig för framtagandet av omvårdnadsförvaltningens riktlinjer för mat och
måltider, som är en vidareutveckling av kommunens
kostpolitiska program.
Utveckling av området mat och måltider kommer fortsatt
att vara ett fokusområde på Temabo/Daljunkaregården
under 2016 och där kommer dietistfunktionen att fungera
som en stödfunktion för förbättringsarbetetet.
Samverkan med Kostenheten kommer att vidareutvecklas. Bland annat planeras en undersökning av kundnöjdheten med mat och måltider i vård- och omsorgsboende
att undersökas (med en kvalitativ metod) under 2016.

Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

