OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Dietistfunktionen

Dietistfunktionen 2016
ENHETENS UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ

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.

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 varit huvudansvarig 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 kommer att implementeras
när det kostpolitiska programmet är slutgiltigt antaget.
Dietistfunktionen har fungerat som en stödfunktion för
förbättringsarbetetet inom Temabo/Daljunkaregården
under våren 2016, bland annat genom måltidsobservationer och framtagande av enkät för kundnöjdhet.

Kvalitetsuppföljningar


Kostombudsträffar 2 st (vår och höst)



Matråd för kunder på Smedjan, Skoghem och
Hälsingebacken



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

Dietistfunktionen har även deltagit i händelseanalys i
samband med avvikelse inom hälso- och sjukvård tillsammans med MAS.
Dietisten har varit huvudansvarig för den första mätningen av matsvinn som någonsin genomförts inom omvårdnadsförvaltningen. Mätningen utfördes inom enheterna
Risholnsgården och Bjursåsgården under veckorna 40
och 41. Fynd från mätningen har även använts som del i
uppföljning av kundnöjdhet vid återkoppling till Kostenheten.

Dietistens huvuduppdrag är att säkerställa nutritionsomhändertagandet av de kunder som vistats i omvårdnadsnämndens verksamheter eller har hemsjukvård. Under
2016 bestod patientinflödet av 63 personer från vård- och
omsorgsboende, korttidsenhet och hemsjukvård. Detta är
en minskning jämfört med föregående år.

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.
Två nätverksträffar för lokala koordinatorer i Senior alert
har genomförts under 2016, den första med tema munhälsa, den andra med tema fall och fallprevention.
Teamutbildning i riskbedömningsarbete har genomförts
(4 tim) för Herrhagsgårdens undersköterskor, sjuksköterskor och rehab.
Dietistfunktionen har även medverkat i en arbetsgrupp för
framtagande av länsövergripande riktlinjer för munhälsa
inom Region Dalarna.

Utbildningar
Den grundläggande utbildningen ”Kost för äldre” (4 timmar) ställdes in på grund av för få anmälda.
Utbildning om nutrition vid vanliga geriatriska sjukdomstillstånd har hållits för sjuksköterskor och kostombud i
Falun och Borlänge tillsammans med dietist Ann-Heléne
Willemark (Borlänge kommun) och produktspecialist från
Fresenius-Kabi.
Dietistfunktionen har varit delansvarig för momentet ”Förebyggande arbetssätt” under Medarbetareintroduktionen
(tidigare Medarbetareutbildningen).
Workshops (sex stycken) om måltidsstöd, matning och
hjälpmedel tillsammans med arbetsterapeut på Norshöjden (ca 35 personer utbildades).

VERKSAMHET
Meningsfull vardag
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).

Trygghet och kontinuitet
Genom samverkan med hemsjukvård och hemtjänst
verkar dietistfunktionen för att främja en god omvårdnad

OMVÅRDNADSNÄMNDEN
i det egna hemmet och därigenom möjliggöra ett tryggt
kvarboende i det egna hemmet.
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).

Dietistfunktionen

EKONOMI
Mål för god ekonomisk hushållning
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Ekonomiskt resultat
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

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

MEDARBETARE
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

Kompetensutveckling

UTVECKLING/FRAMTID
För att främja patientinflödet ska dietistfunktionen öka
synligheten ute på vård- och omsorgsboenden samt
korttidsenhet genom enhetsbesök med ”öppen mottagning”.
För ordinärt boende ska samtal med enhetscheferna
inledas för att inventera behovet av kompetensutveckling
hos hemtjänstpersonalen.
Dietistfunktionen kommer att medverka vid införandet av
nationell vårdplan för palliativ vård (NVP), med perspektivet ”nutrition vid livets slut”.
Utbildning för sjuksköterskor om nutrition vid demens
planeras tillsammans med bl.a. Borlänges dietist.
Samverkan med Kostenheten kommer att vidareutvecklas. Bland annat när det gäller utveckling av menyer
under 2017.

Under 2016 har dietistfunktionen deltagit i följande utbildningar: analysledare i händelseanalys (Landstingets
patientsäkerhetsavdelning), analysdag om Öppna jämförelser och Kolada (SKL), utbildning till processledare
(ekonomikontoret/Falu kommun), presentationsteknik
(kommunikationskontoret/Medarbetarforum).
Dietisten
har även deltagit i grundläggande brandskyddsutbildning.

Bemanning
Se Kvalitet- och utvecklingsenhetens årsberättelse.

