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Torshälla stads nämnd

Förebyggande av risk för och behandling vid
undernäring
Förslag till beslut
Anta rekommendationen från Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst
och vård i Sörmland enligt §34 Nattfasta 2015-10-09.
Uppdra åt förvaltningen att följa Socialstyrelsens föreskrift och rekommendation
samt genomföra länsgemensamma nattfastemätningar.

Sammanfattning
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har tagit del av resultatet av
riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior alert hos vårdgivare i Sörmlands län.
Med utgångspunkt från dessa resultat samt Socialstyrelsens förskrift ” SOSFS
2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring” och
rekommendationer, beslutade den gemensamma nämnden rekommendera
vårdgivare i länet att fortsätta arbetet för att minska risken för undernäring.
Torshälla stads nämnds kost- och vårdverksamhet har ett nära samarbete, följer
näringsrekommendationer, arbetar för att skapa och utveckla gynnsamma
måltidssituationer. Ny länsgemensam nattfastmätning planeras till v 44 2016.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd får årligen, som en del i patientsäkerhetsberättelsen, en
redogörelse av de resultat som rapporteras i kvalitetsregistret Senior alert. Av de
individuella genomförandeplanerna framgår även vilka behov av näringstillförsel
som den enskilde har och hur det ska ske, som stöd för medarbetarna i
vårdverksamheten. Kostverksamheten och vårdverksamheten har ett nära
samarbete för att skapa gynnsamma måltidsmiljöer och aptitretande måltider.
Dessa är näringsberäknade och fördelade över dygnet för att minska risken för
undernäring.
Torshälla stads förvaltning har genomfört den nattfastemätning, som beslutades på
Länsnivå 2012 men inte den uppföljande 2014. Uppgiften om att mätning skulle
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genomföras 2014 har inte kommit Eskilstuna kommun till del. En ny mätning är
planerad för länet till v 44 2016 då kommer den även genomföras i Torshälla.
Finansiering
Kostnader finns för att kunna använda teknik och programvaror för
kvalitetsuppföljningar. Tidigare har staten tillfört stimulansmedel för att uppmuntra
till användande av kvalitetsregister i proportion till nyttjandegrad.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kvalitetsregister bidrar till att systematisera och säkerställa effekter av insatser
vilket bidrar till möjliga förbättringar i insatser för enskilda individer. Detta bidrar
i sin tur till bibehållen eller förbättrad hälsa.
Bilagor
Protokoll 2015-10-09 Diareinr SOVIS15-0064 Gemensam nämnd för samverkan kring
socialtjänst och vård
Nutritionsrådets rapport 2015 Nattfastemätning i Sörmland

Jeanette Lijesnic
Tf förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Områdes- och enhetschefer för vård och omsorg i Tsf
Kost- och kökschef i Tsf
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tsf

Eskilstuna – den stolta Fristaden

