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Socialförvaltningen 

Dnr VON 2022/0063 

Datum 2023-02-15 

Till Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

Verksamhetsuppföljning med HSL-metoden inom LSS, socialpsykiatri 

och äldreomsorg  
 

 

Sammanfattning 
En årlig verksamhetsuppföljning har enligt Vård- och omsorgsnämndens beslutade plan utförts 
inom metoder för HSL inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri för 2022. Resultatet av denna 
verksamhetsuppföljning redovisas i ”Verksamhetsuppföljning inom LSS samt Socialpsykiatri 2022” 
och ”Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, särskilt boende samt dagligverksamhet 2022”. 
 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård - och omsorgsnämnden noterar ”verksamhetsuppföljning inom LSS samt socialpsykiatri 2022” 

och ”Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, särskilt boende samt daglig verksamhet 2022” till 

protokollet. 

Bakgrund 
Vård - och omsorgsnämnden har en beslutad plan för uppföljning av utförare inom vård - och 

omsorg. I den anges att nämnden varje år ska följa upp utförare som utför verksamhet åt nämnden. 

Denna uppföljning ska rapporteras till nämnden. Privata utförare och Kommunstyrelsens 

produktionsutskotts verksamheter följs upp enligt samma metoder. 

Förvaltningens slutsatser 

I de bifogade rapporterna redovisar förvaltningen resultatet av uppföljningen inom metoder för HSL 

inom äldreomsorg och LSS för 2022. 

Fokusområden för årets verksamhetsuppföljning har varit följande: 

 Samverkan och informationsöverföring 

 Läkemedelshantering 

 Delegering 

 Systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 Medicinteknisk produkt (MTP) 

 Hygien 

 Rehabilitering 

 Demens 

 Dokumentation 

 Fallprevention 
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 Trycksår 

 Nutrition 

 Mun- och tandhälsovård 

 Kontinens 

 Vård- i livets slutskede 

 Verksamhetschefernas ansvar 

 Hälso- och sjukvårdsansvar i kommunala verksamheter 

 Samverkan med andra vårdaktörer 

Det är medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig för rehabilitering som har 

genomfört uppföljningarna och som har sammanställt rapporten. 

Slutsatserna leder till en beskrivning av vad som kommer följas upp och vilka handlingsplaner som 

kommer att begäras in under 2023. 

Bilagor 
1. Verksamhetsuppföljning inom LSS samt Socialpsykiatri 2022 
2.  Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, särskilt boende samt dagligverksamhet 2022 
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Socialdirektör                        Enhetschef  
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Medicinsk ansvarig sjuksköterska              Medicinsk ansvarig för rehabilitering    
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