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Övergripande mål för socialtjänsten i Mariestads kommun


Socialtjänsten ska i sina insatser utgå ifrån de enskilda människornas unika
förutsättningar och behov.



Socialtjänstens insatser ska genom ett professionellt bemötande främja den
enskildes möjligheter att ta tillvara sina egna resurser.



Socialtjänstens arbete ska präglas av en hög rättssäkerhet.



Alla människor som kommer i kontakt med socialtjänsten ska känna sig
respektfullt bemötta.



Socialtjänsten ska samverka med andra myndigheter, organisationer och
föreningar för att skapa goda helhetslösningar och tillvarata gemensamma
resurser på bästa sätt.



Socialtjänstens verksamheter ska på olika sätt närma sig såväl utbildning som
forskning för att driva kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Detta i syfte
att utveckla personalens kompetens.



Socialtjänstens verksamheter ska vara öppna för att pröva nya arbetssätt och
metoder i syfte att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet och
resurshushållning.
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ÖVERGRIPANDE MÅL INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN
I MARIESTADS KOMMUN
Vård- och omsorgsavdelningens mål är formulerade utifrån socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen.
Vård- och omsorgen i Mariestad ska:


Värna om alla människors rätt till en bostad där friheten och integriteten är
skyddad.



Vid varje ställningstagande beakta den enskilda människans önskemål,
integritet och behov.



Ha kompetent personal.



Ha ett rehabiliterande arbetssätt.



Tillämpa en helhetssyn där den enskildes behov är avgörande för hur insatsen
utformas.



Upprätthålla en god kontinuitet.



Verka för att den enskilde så långt det är möjligt bereds möjlighet att bo kvar i
sitt eget hem. Först när den enskildes behov av sjukvård och omvårdnad blir
så omfattande att insatserna i hemmet inte förmår säkerställa den enskildes
trygghet, skall särskild boendeform erbjudas.

Hemvård - hemsjukvård


Tillgänglig alla tider på dygnet oberoende av var i kommunen man är bosatt.



Medicinska insatser av hög kvalitet dygnet runt.



Underlätta för de äldre- och funktionshindrade att bo kvar hemma.



Genom flexibilitet snabbt kunna anpassa insatserna efter den enskildes
behov.



Stärka förutsättningarna för den enskilde att leva ett självständigt liv och där
så är möjligt ska hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp.



Genom gruppverksamhet, inom ett geografiskt närområde, underlätta för den
enskilde att knyta sociala kontakter och skapa gemenskap och på så sätt öka
tryggheten och välbefinnandet hos den enskilde för att minska behovet av
hjälpinsatser.



Målstyrda omvårdnadsplaner för alla som har hemvård – hemsjukvård.

Särskilda boendeformer
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En omfattande personlig omvårdnad samt sjukvårdsinsatser ska kunna ges
dygnet runt.



Hjälpinsatserna ska utgå från den äldres egna resurser och anpassas efter
den enskildes behov.



Målstyrda omvårdnadsplaner för alla som bor i särskilda boendeformer.



Kvarboende ska eftersträvas så att den enskilde inte behöver flytta mellan
olika äldreboenden.



Skapa en hemlik miljö där de boende känner trygghet och gemenskap.



De flesta äldreboendena ska också erbjuda viss service till pensionärer som
fortfarande bor i ordinärt boende.

Korttidsvård – Sjukgymnastik – Arbetsterapi – Dagverksamhet


Genom rehabilitering, adl-träning, funktionsuppehållande träning, utprovning
av tekniska hjälpmedel samt sociala kontakter öka välbefinnandet och
underlätta den dagliga livsföringen och göra det möjligt för den enskilde att
kunna bo kvar hemma.



Minska eller fördröja behovet av omfattande hemvårdsinsatser och särskilt
boende.



Avlasta anhöriga för att de ska orka sköta sina närstående i hemmet.



Ge personer i livets slutskede en god omvårdnad och ett värdigt slut.

Fotvård


Förebyggande vård för bl. a. personer med cirkulationsrubbningar eller
diabetes.



Underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom ökad rörlighet.



Avlasta övrig vårdpersonal.

Fritidsverksamhet


lAtt genom samverkan mellan kommunen, enskilda och föreningar få personer
intresserade av frivilligarbete och genom olika aktiviteter kunna erbjuda
meningsfull sysselsättning i gemenskap med andra och på så sätt få den
enskilde att må bättre.

