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Redovisning av Lägesbild digitalisering Ludvika Kommun
Hjälpmedelsnämnden 1/11 2018
Infrastruktur
En förutsättning är att vi bygger en bra grund som klarar påfrestningen av den
ökade digitaliseringen. Mycket fokus på det. Fiberutbyggnaden har ju som i
många andra kommuner inte riktigt gått enligt plan.
Vi har idag fiber till alla våra särskilda boenden. Vi jobbar vidare med målet att
fibern skall ända in i brukarens lägenhet/rum. Vård och omsorgsnämnden
fattar vartannat år en plan för digitaliseringssatsningar. Förvaltningen har ett
gott stöd av kommunens IT avdelning.
Utmaningen ligger i att nå fram med budskapet att välfärdsteknik inte bara är
en fråga för vård och omsorgsnämnden. Vi har antagit SKL rekommendation
och vi ser att jobbet med att få fram en kommunal digitaliserings strategi är
nödvändig för att vi ska jobba på ett bra vis med frågan.

Brukare
Tänkte berätta lite vad vi gjort för satsningar som är direkt riktat för att öka
tryggheten och livskvalitén för individer som vi ger omsorg till.
 Uppdatering av trygghetslarmen ordinärt boende från analoga till digitala
är vi helt klara med. (DOROCARE)
 Till kommunens särskilda boenden håller vi på för fullt just nu med
uppdatering av larmen. (Tunstall) (Möjlighet för GPS)
 Katten.
 Inköp över nätet på gång.
 LSS brukarundersökning. Brukarna svarar digitalt helt utan hjälp av
handledare.

Personal
 Nyckelfri hemtjänst. Vi har kört några provomgångar och identifierat en
del brister. Nu är vi på gång igen.
 E-Signering (ALFA E läkemedel)
 I hemtjänsten har alla en egen arbetstelefon. Där har man sin
dagsplanering, inloggning (Intra phone), appen för den nyckelfria
hemtjänsten, signeringen och här dokumenterar man genom att prata
eller skriva.
Man kan också läsa genomförandeplanen för den man är hos.
 LSS och psykiatrin. Där är vi på gång med arbetstelefonerna.
 Vikariesystem. Där timanställda har möjlighet att lägga sin tillgänglighet.
 Schemaläggning. (HEROMA)
 Delegeringsmodul. Koll på personalens delegeringar.
 Life Care dokumentationssystem. LSS, HSL och SOL.
Mobil hemsjukvård. Journaldokumentation på plats.
Biståndsbedömarna kan göra dokumentation direkt på plats hos
brukaren.
 Fler datorer och paddor finns ute i vår verksamhet.
 Vi Skypar i större utsträckning.

Som ni hör, så har vi koncentrerat oss rätt mycket runt de olika system som
finns. Vi har gjort satsningar för en bra grund.
Stimulansmedlen som vi fått 1,1 miljoner kommer vi att satsa i utbildningar och
fortsatta grundförutsättningar.
Vi har nyligen gjort en genomlysning av hemtjänsten där vi kunde konstatera
att vi har mycket på gång. Men personalen har inte riktigt fått rätt
förutsättningar för att kunna jobba på ett bra vis.
Vi har precis tagit första spadtaget på ny gruppbostad. Det ska bli spännande
att se hur vi fyller det huset med digitaliseringslösningar.
Vi ser också ett behov av att man måste få in digitaliseringstänket i
yrkesutbildningen.

