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1. Revidering av garantierna
Utvecklingsområde
Nämndkontor social skriver ett förslag på reviderade garantier. Förslaget skickas ut till
boendeenheterna för att sedan presenteras på APT. Personal har möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter. Det slutgiltiga förslaget fastställs av Socialnämnden.

Ansvar
Nämndkontor

Nämndkontor social utformar några reflektionsfrågor rörande garantierna som boendeenheterna kan
använda i arbetet med att stärka kunskapen om garantierna bland medarbetarna.

Nämndkontor

2. Förstärka garantierna bland boende och anhöriga
Utvecklingsområde
Varje boende får en kopia i sin boendemapp. Genomgång av mappen vid inflyttning tillsammans med
kontaktperson och anhörig bjuds in om den boende vill det.

Ansvar
Kullen

Kontaktperson ska gå igenom värdighetsgarantierna med den boende. Detta ska ske en stund efter
flytten, då det hunnit lugna sig för den boende.
Kontaktpersonen ska ta upp värdighetsgarantierna vid uppföljning av insatser och vårdplanering (t ex
genomförandeplan).
Värdighetsgarantierna ska tas upp vid boråd och anhörigträffar, minst 1 gång per år.

Kullen

Biståndshandläggare ska informera om värdighetsgarantierna vid beslut om särskilt boende.

Socialkontor

Kullen
Kullen

3. Förstärka garantierna bland medarbetare
Utvecklingsområde
Kullen ska använda sig av värdighetsgarantierna när medarbetarsamtal genomförs.

Ansvar
Kullen

Värdighetsgarantierna (delar eller samtliga) ska lyftas för diskussion/reflektion minst 1 gång per år,
exempelvis på APT eller planeringsdag.

Kullen

Medarbetare ska uppmuntras komma med synpunkter på garantierna, vilket ska förmedlas till
Nämndkontoret av Kullen.

Kullen

4. Övrigt
Utvecklingsområde
Det kan vara en idé att låta någon utomstående utan kunskap om äldreomsorgen läsa
värdighetsgarantierna för att undersöka deras förståelse om innehållet.

Ansvar
Nämndkontor

Minnesanteckningar Ekgården & Färingsöhemmet
2014-11-20; Pirjo Ridemalm, Daniel Liljekvist
1. Revidering av garantierna
Utvecklingsområde
Nämndkontor social skriver ett förslag på reviderade garantier. Förslaget skickas ut till
boendeenheterna för att sedan presenteras på APT. Personal har möjlighet att ställa frågor och komma
med synpunkter. Det slutgiltiga förslaget fastställs av Socialnämnden.

Ansvar
Nämndkontor

Nämndkontor social utformar några reflektionsfrågor rörande garantierna som boendeenheterna kan
använda i arbetet med att stärka kunskapen om garantierna bland medarbetarna.

Nämndkontor

2. Förstärka garantierna bland boende och anhöriga
Utvecklingsområde
Varje boende får en kopia i sin boendemapp. Genomgång av mappen vid inflyttning tillsammans med
kontaktperson och anhörig bjuds in om den boende vill det.

Ansvar
Produktion
Omsorg

Kontaktman ska gå igenom värdighetsgarantierna med den boende. Detta kan ske en stund efter flytten,
då det hunnit lugna sig för den boende.
Kontaktmannen ska ta upp värdighetsgarantierna vid uppföljning av insatser och vårdplanering (t ex
genomförandeplan).
Värdighetsgarantierna ska tas upp vid boråd och anhörigträffar, minst 1 gång per år.

Produktion
Omsorg
Produktion
Omsorg
Produktion
Omsorg
Socialkontor

Biståndshandläggare ska informera om värdighetsgarantierna vid beslut om särskilt boende.

3. Förstärka garantierna bland medarbetare
Utvecklingsområde
Arbetsgrupperna på Ekgården och Färingsöhemmet kommer att arbeta vidare med
värdighetsgarantierna i sina grupper. Nämndkontor social ska utforma reflektionsfrågor som de kan
utgå ifrån.

Ansvar
Produktion
Omsorg

Värdighetsgarantierna (delar eller samtliga) ska lyftas för diskussion/reflektion minst 1 gång per år,
exempelvis på APT eller planeringsdag.

Produktion
Omsorg

Medarbetare ska uppmuntras komma med synpunkter på garantierna, vilket ska förmedlas till
Nämndkontoret av boendeenheterna.

Produktion
Omsorg

4. Övrigt
Utvecklingsområde
Det kan vara en idé att låta någon utomstående utan kunskap om äldreomsorgen läsa
värdighetsgarantierna för att undersöka deras förståelse om innehållet.

Ansvar
Nämndkontor

