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sirskilda boenden

Vi revisorer har l6tit EY genomfdra en granskning med syftet att bedcima om ildren.mnden har sdkerstellt
styrning av kommunala och privata utfdrare som garanterar tillrdcklig tillging pi medicinsk kompetens, en god

kvalitet och patientsakerhet inom sdrskilda boenden fdr eldre.

Ver sammantagna bedomning ;r att eldrenimnden inte har en helt tillfredsstSllande styrning for att tillgodose
behoven. Bed6mningen baseras ihuvudsak pA att:

> Auktorisationsvillkoren definierar inte tydligt i vilken omfattning det ska finnas tillgang till legitimerad

hiilso och sjukvirdspersonal annat en att sjukskdterskor ska finnas pe plats dagtid under vardagar och i

dvrigt ha en instellelsetid pe 30 minuter. Fysio- och arbetsterapeuter ska var tillgangliga under vardagar.

) Det dr anordnarna som Jr ansvariga fdr att helso- och sju kv6rd personalen har den kompetens som krevs

fdr god vSrd och fdr att personalen kontinuerligt fAr fortbildning och handledning. Namnden fdljer inte

upp om se iir fallet.

> H;lso och sjukv6rden ska enligt auktorisationsvillkoren vara av god kvalitet men vad som dr god kvalitet

definieras i begrinsad utstreckning i uppf6ljningsbara mal och mett/indikatorer.

Uppfol.iningar/granskningar gcirs, men enligt v6r mening, inte itillriicklig omfattning, samtidigt som

inhemtade data inte sammanstells och analyseras i den utstrAckningen att det .r mdjligt att beddma

hAlso- och sjukverdens kvalitet.

> Auktorisationsvillkoren adresserar inte isArskild ordning patientsekerheten annat An att anordnarna

erligen ska rapportera sin patients5kerhetsberattelse. Patientsikerhetsberettelserna redovisas dock inte

till n:mnden.

) Varken nimndens irsredovisning eller kvalitetsberattelse ger en tydlig bild av hdlso och sjukv6rdens

kvalitet och anordnarnas villkorsefterlevnad.

Vi har ockse noterat att;ldren.mnden enligt reglementet ska fullgdra uppgiften som v6rdgivare enligt hiilso

och sjukv6rdslagen, trots att det ar kommunstyrelsen som ansvarar fdr serskilt boende for eldre som drivs i

egen regi. Dessutom har det igranskningen framgett att kommunfullmaktige inte fdr denna mandatperiod har

beslutat om ett program med m8l och riktlinjer fcir verksamheter som utfdrs av privata utforare.

Mot bakgrund av vad som framkommit igranskningen ger vi eldrenemnden fol.iande rekom mend ationer:

> Besluta om relevanta melsatta indikatorer f6r kvalitet och patientsekerhet avseende hdlso och

sjukvirden i serskilt boende for aldre.

> overveg att iauktorisationsvillkoren stJlla tydligare krav pi hilso- och siukv6rdskompetens.

> Revidera riktlinje "upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet inom socialtjensten" bl a med avseende

pi ambitionsniv5 frir uppfdljning av kvalitet och villkor for kundvalet gdllande hiilso och sjukvird i

sirskilt boende for 5ldre.

) Overvig behov av kompetens och resurs fiir uppfoljning och granskning av halso och sjukverd'

> sammanstall och analysera anordnarnas patientsakerhetsberattelser och gdr rapport till nemnd.

> Fdli upp anordnarnas kompetensutveckling av hiilso- och sjukvirdspersonal'

>DefinieraVadsommena5medallvarligasynpunkter,klagom5lochfel/brister5omanordnarnaska
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