Virksomhetsplan 2018
Enhet for hjemmebaserte tjenester – Område Helse og omsorg
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Om enheten
Kort beskrivelse av enheten
Enhet for hjemmebaserte tjenester yter service til innbyggere i Mandal kommune etter Helse- og omsorgstjenestelovens kap.3. Vårt mål er å
sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt
tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.
Enhet for hjemmebaserte tjenester består:
•

Avdeling for fysioterapi - ergoterapi og hjelpemidler

•

Korttidsavdelingen

•

Dag -og aktivitetstilbud

•

Kommunedekkende nattpatrulje

•

Sone Sentrum

•

Sone Vestnes

•

Sone Ulvegjelet

•

Sone Holum

•

Heldøgns-bemannede omsorgsboliger

Kommunereformens målsetting er å dreie tjenestene mot mer hjemmebasert omsorg, og satse mer aktivt på rehabilitering i hjemmet,
hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi. Enheten jobber målrettet med kvalitetsforbedring og likhet på tjenestetilbudet til
beste for Mandals innbyggere. Etikk har vært, og skal fortsatt være et fokusområde i enheten.
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I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen og en forventet økning av antall eldre i befolkningen jobber enheten aktivt med nye og
innovative løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Flere omsorgsboliger med mulighet for heldøgns-bemanning og et økt dag –og
aktivitetstilbud vil gi flere brukere mulighet til å leve gode liv i egne hjem lenger.
I 2018 vil enheten ha et økt fokus på å bedre tjenestetilbudet til hjemmeboende med demens sykdom og deres pårørende. Enheten har etablert
et samarbeid med landbruksavdelingen og Lindland gård, om et inn på tunet tilbud. Dagtilbudet vil bli igangsatt for 6 brukere i løpet av 2018. En
ressursperson skal også jobbe mot at Mandal blir et mer demensvennlig samfunn. Enheten jobber i tillegg målrettet med å bedre
tjenestetilbudet til innbyggere med kroniske lidelser, og har gjennomført et forprosjekt med fokus på friskliv, læring og mestringstilbud. En
kommunal frisklivsentral vil bli etablert i løpet av 2018.
Mandal kommune har folkehelse som kommunens overordne tema i 2018, enheten har i denne virksomhetsplanen et stort fokus på folkehelse
blant ansatte, brukere og pårørende. Det legges til rette for at ansatte bruker el-sykler i tjenesten, spiser felles lunsj og har litt bøy og tøy til
musikk i hverdagen. I tillegg jobber enheten mot en størst mulig grad av ansatte-involvering i alle omstillingsprosesser. Et utvidet dag -og
aktivitetstilbud vil ivareta brukere og deres pårørende.
Enheten vil i 2018 jobbe kontinuerlig og målrettet mot tettere samarbeid om ressurser og kompetanse. Det er viktig at ressursene innenfor
hjemmebaserte tjenester benyttes på tvers for å ivareta brukerens behov. Sone Vestnes, sone Sentrum og avdeling for fysioterapi -ergoterapi
og hjelpemidler vil i løpet av 2018 samlokaliseres på sykehjemmet. I tillegg blir korttidsavdelingen en er del av hjemmebaserte tjenester.
En styrking av rehabiliteringstjenesten er avgjørende for å lykkes med målsettingen om gode pasientforløp og færre liggedøgn på korttidsavdelingen. Enheten har ansatt en prosjektleder som skal jobbe aktivt mot at flere brukere betjenes hjemme i egne hjem. Forskning viser at når
rehabiliteringen skjer i brukers hjem så oppnås effekt raskere og varer lenger, i tillegg har personer som bor i egne hjem og styrer egen hverdag
en bedre livskvalitet.
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Enhet for hjemmebaserte tjenester
Enhetsleder: Linda Vavik
Antall årsverk:147

Sone Vestnes
Leder:
Tom Skogseth
Antall årsverk:
21

Sone Sentrum
Leder:
Kristin Ugland
Antall årsverk:
23,57

Sone Ulvegjelet/
heldøgns-bemannede
omsorgsboliger/nattpatruljen

Sone
Holum/heldøgnsbemannede
omsorgsboliger

Avdeling for
fysioterapiergoterapi og
hjelpemidler

Korttidsavdelingen

Leder: Hanne Karlsen
Kråkeland

Leder: Linda Udø
Pedersen

Leder: Tone
Hinna Hovdenak

Laila Merete
Lindland

Antall årsverk:

Antall årsverk:

Antall årsverk:

Antall årsverk:

25,97

26,78

13,2

29,46

Leder:
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Rammebetingelser
Antall ansatte
Antall årsverk
Driftsbudsjett :

201 + vikarer
147
121 572 000

7

Virksomhetsplan 2018

Gjennomgående målekort
Målsetting

Indikator

Mål
2018

God integrering

Antall språkpraksisplasser i enheten

2

Ikke godkjent
resultat
0

Siste resultat

7

Tiltak

1-3

Samfunn
12-16
Lite avvik i forhold til budsjett

Avvik i forhold til budsjett

Økonomi

Medarbeidere

Brukere

Godt arbeidsmiljø med tilfredse
medarbeidere

Gode tjenester med fokus på
kvalitet, tilgjengelighet og
brukermedvirkning

Nærvær1

>-0,5%

-0,8%

94 %

92 %

89,3%

KS 10-faktor

Brukerundersøkelse

Antall avvik rapportert gjennom
Kvalitetslosen
Kvalitet

>0,0
%

Eventuelle måltall for hver enhet

Utført

Ikke utført

Kommunen
skal ikke
gjennomføre
felles brukerundersøkelse i
2018

Ingen måltall

Ivareta betryggende kontroll over
virksomheten
Antall avvik med høy eller middels
alvorlighetsgrad

17-25

Måltall ikke fastsatt
enda

217

26-34
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Andel rapporterte avvik som er lukket
innen tre uker

85%

75%

90,2%
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Målekort for enheten
Målsetting

God integrering
Samfunn

Måleindikatorer

Antall språkpraksisplass

Mål
2018

Ikke
godkjent
resultat

Siste
resultat

Tiltak

6

4

7

1

6

4

Ny
indikator

2-3

4

3

2

4-5

JA

NEI

JA

6

JA

NEI

Ny
indikator

7

JA

NEI

Ny
indikator

10

(antall)

Antall arbeidspraksisplass
(antall)
God folkehelse og en
helsefremmende
arbeidsplass

Enheten eier 4 el-sykler
(antall)

Ansatte har gjennomført enkle tøyningsøvelser
minst 2 dager pr uke
(JA/NEI)

Gjennomført skrittaksjon
(JA/NEI)
God folkehelse for
innbyggere

Laget informasjonshefte som sendes til
innbyggere som har fylt 65 år. Målet med

10

Virksomhetsplan 2018
informasjonsheftet er at innbyggere skal ivareta
egen helse lengst mulig
(JA/NEI)

Gjennomført informasjonskampanje til
næringslivet, om en demensvennlig kommune

JA

NEI

Ny
indikator

11

>0

>0

-0,8

12-13

JA

NEI

Ny
indikator

13

JA

NEI

Ny
indikator

14

JA

NEI

JA

15

JA

NEI

Ny
indikator

16

(JA/NEI)

Økonomi

Enheten holder
budsjettrammen

Avvik i forhold til budsjettet
(prosent)

Et budsjett som er riktig i forhold til
konteringsposter og periodisering
(JA/NEI)

Budsjettet i enheten er fordelt etter
arbeidsmengde
(JA/NEI)

Enhetsleder har månedlig budsjettgjennomgang
med avdelingsleder/soneleder
(JA/NEI)

Enhet for hjemmebaserte tjenester har egne
rapporteringsrutiner for økonomi som er lagret i
K-Losen
(JA/NEI)
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Medarbeidere

Godt arbeidsmiljø med
tilfredse medarbeidere

Nærvær
94%

92%

89,3%

17-25

JA

NEI

Ny
indikator

17

8

6

7

25

JA

NEI

Utføres
annen
hvert år,
derfor ikke
utført i
2017

26

6

5

Ny
indikator

28

JA

NEI

Ny
indikator

29

(prosent)

«10 faktor»
Avdelinger/soner har jobbet aktiv på
personalmøter
(JA/NEI)
Enheten har gjennomgått og revidert ROS
analyser i samarbeid med verneombud
(antall)

Brukere

Brukeren gis økt ansvar for
egen helse, kontroll over
eget liv og egenverd

Gjennomført brukerundersøkelse
(JA/NEI)

Inn på tunet er i drift
(Antall plasser)

Dagsenteret på sykehjemmet har flyttet til
Orelunden

(JA/NEI)
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Dagsenteret på Orelunden har utvidet antall
dagsenterplasser på vedtak

10

8

Ny
indikator

27 og 29

10

5

Ny
indikator

30

8

7

Ny
indikator

31

100%

99%

Ventet på
felles
anskaffelse

33

12

8

Ventet på
felles
anskaffelse

34

JA

NEI

Ventet på
felles
anskaffelse

35

JA

NEI

Ny
indikator

36

(Antall plasser)

Omsorgssenteret i Holum på har etablert tilbud
om dagsenterplasser på vedtak
(Antall plasser)

Omsorgsleiligheter med mulighet for heldøgnsbemanning i Ulvegjelet er i drift
(Antall)

Velferdsteknologi benyttes

Digitaliserte trygghetsalarmer er innført
(prosent)

Medisindispenser benyttes av brukere
(antall)

Nattkamera er tatt i bruk av brukere som har
mulighet for å benytte seg av tilbudet
( JA/NEI)

Kvalitet

God pasientforløp og færre
liggedøgn på
korttidsavdelingen

Ansatt prosjektleder som jobber med styrking av
rehabiliteringstjenesten
(JA/NEI)
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Korttidsavdelingen er organisert som en del av
hjemmebaserte tjenester

JA

NEI

Ny
indikator

38

JA

NEI

Ny
indikator

39

2

0

1

42-44

2

1

2

48

(JA/NEI)
Sone Sentrum, Sone Vestnes, Korttidsrehabiliteringsavdelingen og avdeling fysio.-ergo
og hjelpemidler samlokaliseres på sykehjemmet.

(JA/NEI)
Betryggende kontroll over
enhetens tjenestetilbud

LEAN-prosess er gjennomført
(Antall)
Ansatte har gjennomført definerte E-læringskurs
(Antall)
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Beskrivelse av tiltak
Referanse Beskrivelse av tiltak

Frist

Ansvar

SAMFUNN
God integrering
1

Enheten tilbyr minimum 6 språkpraksisplasser

2018

Avdelingsleder/Soneleder

2

Enheten tilbyr minimum 6 arbeidspraksisplasser

2018

Avdelingsleder/Soneleder

3

Enheten tilbyr minimum 3 lærlingeplasser til Menn i helse

2018

Avdelingsleder/Soneleder

01.05.18

Soneleder sone Vestnes

God folkehelse og en helsefremmende arbeidsplass
4

Kjøper 2 el-sykler
Enheten har tilsammen fire el-sykler

5

Alle fire el-sykler brukes daglig i vår og sommermåneder

2018

Gruppeleder/Verneombud

6

Ansatte i soner/avdelinger utfører enkle tøyende øvelser i
pausen minst 2 ganger pr uke

2018

Verneombud/Avdelingsleder/Soneleder

7

Skrittaksjonskonkurranse mellom sone/avdelinger
gjennomføres

2018

Verneombud/Avdelingsleder/Soneleder

Premie til avdelingen/sonen som vinner
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8

Ansatte informeres og oppfordres til å delta i
bedriftsidrettslaget arrangementer

2018

Verneombud/Avdelingsleder/Soneleder

9

Alle ansatte får tilbud om snus- og røykesluttkurs

01.02.18

Avdelingsleder/Soneleder

God folkehelse for innbyggere
10

Lager informasjonshefte om kommunens tjenestetilbud som
sendes til innbyggere som har fylt 65 år

2018

Avdelingsleder for avdeling fysioterapi -ergo og
hjelpemidler

11

Gjennomfører 3 til 5 samlinger med næringslivet

2018

Hilde Berg Bentsen (ansvarlig for demensvennlig
samfunn)

Formål:
Informere næringslivet/butikkansatte om demens sykdom, slik
at Mandal kan bli en mer demensvennlig kommune
ØKONOMI
Enheten holder budsjettrammen
12

Konteringspostene er riktige i budsjettet

01.02.18

Enhetsleder

13

Budsjettet er riktig periodisert

Månedlig

Enhetsleder/Avdelingsleder/Soneleder

14

Enhetens budsjett er fordelt etter modell basert på antall
brukere, tiltakstimer og kjøretid

01.02.18

Enhetsleder

15

Enhetsleder har månedlig budsjettgjennomgang med
avdelingsleder/soneleder

Månedlig

Enhetsleder

16

Utarbeider egne rutiner for enhetens økonomirapportering

15.02.18

Enhetsleder

 Rutinen lagres i kvalitetslosen
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MEDARBEIDERE
Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere

17

Ansatte i avdelinger/soner jobber aktivt med «10 faktor» på
personalmøter

2018

Avdelingsleder/Soneleder

18

Avdelingsleder/soneleder melder vanskelige saker som egen
sak til ledermøte

2018

Enhetsleder/Avdelingsleder/Soneleder

19

 Ledermøte brukes ved behov til kollegaveiledning
Verneombud og tillitsvalgte inviteres til ledermøte for å
diskutere gode nærværsrutiner

01.07.18

Enhetsleder

20

Personalavdelingen inviteres til personalmøte

01.07.18

Avdelingsleder/Soneleder

21

 Tema: Sykefravær, nærvær, tilrettelegging, plikter og
rettigheter
Kurs i forflytning gjennomføres

Halvårlig

Avdelingsleder/Soneleder

22

Ansatte deltar aktivt i arbeidsgrupper som gjelder
omorganisering og samlokalisering

2018

Enhetsleder/leder for arbeidsgrupper

23

Integreringskontakter utarbeider plakat som skal være til
oppslag i avdelinger og på sonekontor

01.06.18

Integreringskontakt

24

Integreringskontakt utarbeider forslag til en kort tekst om
enhetens integreringsarbeid som tas inn i et informasjonsskriv
til nye brukere

01.06.18

Integreringskontakt/Enhetsleder

25

Gjennomgår og reviderer ROS-analyser i samarbeid med
verneombud

2018

Enhetsleder
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BRUKERE
Brukeren gis økt ansvar for egen helse, kontroll over eget
liv og egenverd

26

01.11.18

Enhetsleder/soneledere/avdelingsleder

2018

Avdelingsleder for fysioterapi- ergoterapi og
hjelpemidler

28

 Bruk av frivillige
Dagtilbud til 6 hjemmeboende med demens sykdom
igangsetting

01.05.18

Avdelingsleder/Enhetsleder

29

 Inn på tunet
Dagsenteret på sykehjemmet flytter og samlokaliseres på
Orelunden

01.05.18

Avdelingsleder/Enhetsleder

2018

Avdelingsleder/Soneleder i Holum/ Enhetsleder

27

Brukerundersøkelse gjennomføres med kafedialog med et
utvalg brukere av hjemmebaserte tjenester
Utvider og styrker dag -og aktivitetstilbudet i enheten
 Åpningstider
 Brukergrupper
 Aktiviteter
 Transport

 Dag –og aktivitetstilbudet økes med 10 ekstra
plasser/vedtak

30

Omsorgssenteret i Holum etablerer dag –og aktivitetstilbud for
10 brukere
 6 plasser/vedtak 01.05.18
 4 plasser/vedtak 01.11.18

18

Virksomhetsplan 2018

31

Oppretter 8 nye omsorgsleiligheter med mulighet for
heldøgns-bemanning i Ulvegjelet

01.03.18

Soneleder i Ulvegjelet/Enhetsleder

32

Hjemmeboende brukerne som har behov får tilbud om 4
måltider tilrettelagt daglig

2018

Soneleder/Enhetsleder

Velferdsteknologi benyttes
33

Innfører digitale trygghetsalarmer og etablerer samarbeid med
responssentertjenesten

01.06.18

Prosjektleder/Enhetsleder

34

Iverksetter mulighet for at brukere får tilbud om elektronisk
medisindispenser

2018

Prosjektleder

35

Iverksetter mulighet for at brukere kan få tilbud om nattkamera

2018

Prosjektleder

KVALITET
God pasientforløp og færre liggedøgn på
korttidsavdelingen
36

Ansetter prosjektleder som skal jobbe med styrking av
rehabiliteringstjenesten

01.02.18

Enhetsleder

37

Nedsetter arbeidsgruppe som skal jobbe med gode
pasientforløp og færre liggedøgn på korttidsavdelingen

01.05.18

Prosjektleder styrking av rehabilitering/Enhetsleder

38

Korttidsavdelingen organiseres som en del av hjemmebaserte
tjenester

01.03.18

Enhetsleder

39

Sone Vestnes og sone sentrum samlokaliseres på Mandal
sykehjem

30.04.18

Soneleder/Enhetsleder
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40

Avdeling fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler
samlokaliseres på Mandal sykehjem

01.10.18

41

Nedsetter arbeidsgruppe som jobber mot bedre samarbeid om 01.06.18
kompetanse og god ressurs-fordeling innen enhet for
Hjemmebaserte tjenester

Avdelingsleder/Enhetsleder

Enhetsleder/prosjektleder

Betryggende kontroll over enhetens tjenestetilbud
42

Deltar i LEAN-prosess på enhetsnivå

01.06.18

Enhetsleder/Soneleder/Avdelingsleder/Gruppeleder

43

 Revurderingsskjema
Ressursperson for LEAN inviteres til enhetens ledermøte for å
veilede oss i gang med prosess

01.06.18

Enhetsleder

44

Gjennomfører LEAN-prosess på avdelingsnivå

2018

Gruppeledere/Soneledere/Avdelingsleder

 Struktur på fagmøter
45

Fast sak på enhetens ledermøte; Gjennomgå hva som skal ut
på lese-liste til ansatte

01.05.18

Enhetsleder

46

Gjennomgår og videreutvikler alle rutiner i enheten
 Forbedrer og tenker helhetlig for hele enheten, mest
mulig like rutiner
 Forankring blant ansatte

2018

Enhetsleder/Soneledere/Avdelingsleder

47

Lager rutiner for samarbeid om fagkompetanse på tvers i
enheten
Gjennomgår virksomhetsplan på enhetens ledermøte

2018

Enhetsleder/Soneleder/Avdelingsleder

Månedlig

Enhetsleder

48
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Definerer 2 e-læringskurs som alle ansatte skal gjennomføre
 Et før sommer og et før nyttår

01.05.18/
01.10.18

Enhetsleder/Soneledere/Avdelingsleder

