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1

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens vård och
omsorg om demenssjuka. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017.
Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Varje år insjuknar drygt
25 000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom
dör. Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demenssjukdom har ökat
under senare år. Däremot kommer antalet personer med demenssjukdom att öka efter
2020, när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder.
För närvarande finns en remissversion av de reviderade riktlinjerna för vård och
omsorg vid demenssjukdom och ersätter de nationella riktlinjerna från 2010. Den
slutliga versionen av riktlinjerna kommer att publiceras under hösten 2017.
Vår övergripande bedömning är att demensvården bedrivs enligt nationella riktlinjer
och med god kvalitet, men att stödet till anhöriga behöver säkerställas.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:

— säkerställa kännedom och tillgång till rutiner, stödjande dokument och
kvalitetsledningssystemet inom organisationen, se avsnitt 3.1.

— säkerställa att utbudet av stöd till anhöriga kan levereras kontinuerligt, se avsnitt
3.2.

— stärka och tydliggöra styrning och uppföljning av kompetensutveckling, se avsnitt
3.4.
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Inledning/bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens vård och
omsorg om demenssjuka. Uppdraget ingår i revisionen för år 2017.
Det finns enligt Socialstyrelsen1 ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i
Sverige. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent
av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har
en demenssjukdom. Varje år insjuknar drygt 25 000 personer i en demenssjukdom och
ungefär lika många med demenssjukdom dör.
Det finns inget som tyder på att risken att insjukna i demenssjukdom har ökat under
senare år. Däremot kommer antalet personer med demenssjukdom att öka efter 2020,
när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder. Fram till
år 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan fördubblas, vilket
innebär en stor framtida utmaning för samhället.
För närvarande finns en remissversion av de reviderade riktlinjerna för vård och
omsorg vid demenssjukdom och ersätter de nationella riktlinjerna från 2010. Den
slutliga versionen av riktlinjerna kommer att publiceras under hösten 2017.
Åre kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för att verksamheten inte uppfyller
de nationella riktlinjerna och att de som har behov av sådan vård får ett gott och tryggt
omhändertagande. Revisorerna anser att det är väsentligt att kommunen kan
säkerställa att medborgarna får den verksamhet eller service som beslutats.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att bedöma om kommunen styr och följer upp demensvården
för att säkerställa vårdens kvalitet samt att individuella behov blir tillgodosedda.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

1



Har mål och riktlinjer fastställts för demensvården?



Hur följs demensvårdens kvalitet upp?



Hur informeras om förebyggande arbete och stöd till anhöriga?



Har kommunen anpassade boenden för demenssjuka i tillräcklig omfattning?



Hur säkerställs att individuella behov tillgodoses på boenden?



Vilka säkerhetsåtgärder finns runt dementa?



Motsvarar bemanning och kompetens mot verksamhetens behov?

Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014, Socialstyrelsen, 2014.
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2.2

Avgränsningar
Granskningen omfattar socialnämnden. Granskningen avser 2017.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten/rutinerna uppfyller

—
—
—
—
—

2.4

Kommunallagen 6 kap. 7 §
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Gällande interna regelverk, policys och beslut

Ansvarig nämnd
Granskningen avser socialnämnden.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Mikael Lindberg, kommunal revisor, under ledning av Lena
Medin, kundansvarig och certifierad kommunal revisor.
Rapporten är faktakontrollerad av Peter Jansson, vice ordförande socialnämnden,
Yvonne Edlund, hemvården, Iris Kjellander, MAS, samt enhetschef och
verksamhetsutvecklare. Maria Larsson, ordförande socialnämndens samt
biståndshandläggare har fått rapporten men inte återkommit med synpunkter.

2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier
— Intervjuer med berörda tjänstemän, politiker och medarbetare
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3

Resultat av granskningen

3.1

Mål, riktlinjer och uppföljning
Socialnämnden i Åre kommun har ett antal nämndspecifika inriktnings- och effektmål.
De är allmänt hållna, och gällande hemvården/äldreomsorgsområdet finns ett effektmål
som omfattar både hemtjänst och särskilt boende (Trygghet och delaktighet för
personer med insatser i hemvården ska ligga på lägst samma nivå som föregående
år). Det finns inga specifika mål gällande demensvård. Vid intervjuer framkommer att
diskussioner har förts gällande mål för specifika målgrupper, exempelvis dementa. Då
det skulle gå att identifiera många målgrupper befanns inte detta vara lämpligt då det
exempelvis skulle bidra till betydligt flera mål eller att vissa målgrupper inte skulle
specificeras i målarbetet.
De nämndspecifika målen följs upp och kommenteras i tertialrapporter och
årsredovisning. Som stöd för uppföljningen redovisas även ett antal mått. Därutöver
sker ytterligare information eller rapportering till nämnden vid behov. Det sker ingen
övergripande specifik uppföljning gällande demensvård, utan ses som en del av
hemvården. Däremot sker uppföljning på individnivå, se vidare avsnitt 3.3.
Riktlinjer har tagits fram i länet gemensamt av kommunerna och regionen gällande
”Bättre liv för sjuka äldre”. Det finns också ett ”Samverkansdokument för demensvårdoch omsorg i Jämtlands län”, som har de nationella riktlinjerna som utgångspunkt och
anger hur vård- och omsorgsgivarna ska leva upp till dessa.
Utifrån dessa riktlinjer har konkretisering gjorts av kommunen tillsammans med
primärvården i Åre. Avseende ”Bättre liv för sjuka äldre” har en handlingsplan för
hemvården och primärvården tagits fram som uppdateras årligen. I handlingsplanen
ingår åtgärder som berör dementa.
I ett samverkansdokument tydliggörs flödesschema och åtgärder vid genomförande av
basal demensutredning. En av åtgärderna i handlingsplanen för år 2017 är att göra
detta känt inom verksamheterna. En annan åtgärd i handlingsplanen är fortsatta
utbildningsinsatser gällande registrering i BPSD-registret2.
I övrigt gäller de riktlinjer och rutiner som gäller för hemvårdsverksamheten generellt.
De är också tillämpliga gällande dementa, exempelvis avseende avvikelsehantering
och läkemedelsgenomgångar.
Riktlinjer för biståndsbedömning är för närvarande under översyn. Därutöver pågår
införande av IBIC3, och för närvarande är Hallen försöksområde. Införandet av IBIC
beräknas vara genomfört under våren 2018.
Arbete med att utveckla och tillgängliggöra ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete via intranätet pågår. Vid intervjuer framkommer att det för närvarande är
svårt att hitta rätt på exempelvis gällande rutiner och att det kan finnas i flera versioner
vilket riskerar att skapa osäkerhet och ta onödigt mycket tid. Det har nyligen

2

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, www.bpsd.se.
Individens Behov I Centrum är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för arbete med vuxna
personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning som utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden i dagliga livet, www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic.
3
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genomförts ett byte av datamiljö inom kommunen vilket bidragit till problemen, bl a
avseende generella behörigheter för olika befattningar.
Vår bedömning
Vi noterar att det inte finns specifika mål för demensvården, men bedömer att det finns
ändamålsenliga och aktuella riktlinjer inom området samt att uppföljning av
demensvården utgör en integrerad del i den övergripande uppföljningen av hemvården.
Vi anser att det är väsentligt att personalen har kännedom om och tillgång till gällande
rutiner och stödjande dokument såväl som nämndens kvalitetsledningssystem.
Vi rekommenderar socialnämnden att säkerställa kännedom och tillgång till rutiner,
stödjande dokument och kvalitetsledningssystemet inom organisationen.

3.2

Förebyggande arbete och stöd till anhöriga
Åre kommun erbjuder olika former av förebyggande arbete och stöd till anhöriga. Ett
exempel på förebyggande arbete är att erbjuda fixartjänster. Det finns även flera
äldrecenter som är en mötesplats för att främja gemenskap och aktiviteter. Information
om detta finns bl a på kommunens hemsida och på respektive center.
Stöd till anhöriga ska kunna ges bl a genom hembesök, informationsträffar, gruppträffar
och stödsamtal. Dessutom kan anhörigavlösning i hemmet upp till 10 timmar ges.
Därutöver finns biståndsbedömda stöd i form av anhörigavlösning över 10 timmar samt
korttids/växelboende. Det finns också möjlighet att ansöka om anhörigbidrag.
Information om detta finns bl a på kommunens hemsida, och fås också genom
biståndshandläggare och kommunens anhörigsamordnare.
Vid intervjuer framkommer att tjänsten som anhörigsamordnare är vakant och har varit
så under hela året trots att försök till rekrytering genomförts i omgångar. Detta har
medfört att arbetet med stöd till anhöriga för närvarande går på sparlåga. Vid intervjuer
inom boendeverksamheten noteras att detta märks av även i verksamheten på så sätt
att anhöriga är sämre rustade och har sämre kunskaper vilket till exempel försvårar
kommunikationen med anhöriga. Där framhålls den goda effekt som
anhörigutbildning/grupper har för såväl anhöriga, brukare som verksamhet. Tidigare
fanns också en demensförening i kommunen, men den har upphört att finnas till.
Vår bedömning
Vi noterar att information och utbud av förebyggande arbete och stöd till anhöriga
uppfyller de krav som ställs.
Vi noterar dock att utbudet av stöd till anhöriga för närvarande inte kan levereras på
grund av vakans, vilket också påverkar övriga verksamheter.
Vi rekommenderar socialnämnden att säkerställa att utbudet av stöd till anhöriga kan
levereras kontinuerligt.

3.3

Särskilda boenden
Det finns sju särskilda boenden inom Åre kommun. Avdelningen Solhöjden på det
särskilda boendet Notvallen är enbart för personer med demenssjukdom, och har 9
platser. Det finns även demenssjuka i kommunens övriga boenden. Vid intervjuer
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framkommer att det för närvarande pågår en boendeutredning, där framtida omfattning
och behov har tydliggjorts. Bland annat har behoven för personer med kognitiv svikt
samt demens beaktats. För närvarande har socialchefen i uppdrag att ta fram ett
konkret förslag till december, och som stöd för detta finns en arbetsgrupp utsedd.
Vid intervjuer uppges att det finns en väntelista på ca 12 personer till särskilt boende,
och av dessa har ca 10 personer önskemål om specifikt boende. Det är en viss
väntetid till boendeplats, men gynnande beslut kan verkställas inom 3 månader om den
sökande inte har specifika önskemål.
I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom lyfts vikten av ett
personcentrerat förhållningssätt fram. Detta förhållningssätt innebär att sätta personen
med demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö
samt förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med
sjukdomen. Flera verktyg för att uppnå detta nyttjas. En grund är resultatet av
demensutredning, som ger en grundläggande förståelse. Vid intervjuer framkommer att
demensutredningarna inte alltid ger en specifik typ av demensdiagnos, vilket vore
önskvärt. Genomförandeplaner dokumenteras och följs upp minst var sjätte månad.
Varje boende har en egen kontaktperson utsedd vid boendet. Omvårdnadsträffar för
löpande informationsutbyte hålls varannan vecka, där kontaktperson och sjuksköterska
deltar. Därutöver nyttjas BPSD som ett aktivt stöd för att identifiera lämpliga riktade
åtgärder, t ex utforma bemötandeplan eller läkemedelsgenomgång.
Biståndshandläggare följer alltid upp nya beslut efter några veckor, och därefter minst
en gång per år eller vid påkallat behov.
Vidare framkommer vid intervjuer vikten av att personalen har erfarenhet och
kompetens inom området för att hantera uppkomna situationer på ett ändamålsenligt
sätt.
Säkerhetsåtgärder finns av olika slag. Det går inte att gå in och ut från avdelningen
utan att passera en kodlåst dörr. Rutiner för att förebygga och hantera rymning finns.
Därutöver finns dörrlarm till lägenheter och rörelselarm. Begränsningsåtgärder kan
också användas vid särskilda behov efter samtycke. Exempel på detta är sänggrind
eller säkerhetsbälte i rullstol. Innan en sådan åtgärd kan bli aktuell sker först en
genomgång av alternativa lösningar.
Andra säkerhetsåtgärder som kan vara aktuella är att förändra eller förstärka
personalstyrkan. Vid intervjuer framkommer att det är viktigt att vara observant på
förändrat beteende, för att tidigt kunna vidta förebyggande eller dämpande åtgärder.
Exempelvis kan det ibland vara fråga om enkla åtgärder som är lämpliga för att lösa en
situation framgångsrikt, t ex att en annan i personalgruppen tar sig an personen.
Vår bedömning
Vi noterar att det pågår en boendeutredning. Vi anser att det är angeläget att det finns
en god framförhållning i planering och åtgärder för att möta framtida behov av insatser
och boenden för såväl dementa som andra målgrupper.
Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för att framtida behov kan tillgodoses
under förutsättning att pågående arbete fortskrider enligt plan.
Vi noterar att det finns en god medvetenhet kring vikten av personcentrerat
förhållningssätt i vården och omsorgen om demenssjuka. Vi bedömer att det finns väl
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utvecklade arbetssätt och nyttjande av stödjande verktyg i det vardagliga arbetet för att
säkerställa att individuella behov tillgodoses samt att säkerhetsåtgärder finns och
tillämpas selektivt.

3.4

Bemanning och kompetens
Bemanningen inom kommunens boenden är relativt hög jämfört med andra kommuner.
För närvarande tillämpas inte vårdtyngdsbedömning som grund för bemanning, utan är
i princip lika vid alla särskilda boenden. Även bemanningen vid demensboendet
Solhöjden är densamma som inom övriga särskilda boenden. Vid behov sätts extra
resurser in.
Vid intervjuer har framkommit att det finns problem att via bemanningsenheten lösa
behovet av vikarier. Problemen har funnits under lång tid. Detta har även påpekats i en
tidigare revisionsrapport4. Enligt uppgifter så är en ”omstart” på gång gällande
bemanningsenheten. För att bland annat minska behovet av vikarier har ytterligare
personal anställts under året, vilket enligt intervjuer bedöms som en framgångsrik
åtgärd.
Gemensamma områden för utbildning inom hemvården de senaste åren har varit bl a
dokumentation och läkemedel. Alla medarbetare har också genomgått Demens ABC,
och några även Demens ABC +5. Det har också hållits föreläsningar för personal. Vid
Solhöjden har några medarbetare gått utbildning i taktil massage. Inom hemvården har
flera BPSD-administratörer har utbildats. Under hösten kommer tre sjuksköterskor att
gå utbildning för att bli certifierade utbildare inom BPSD. Under våren 2016 gavs
handledning till Solhöjden av demenssjuksköterska/vårdlärare från Östersund.
Vid intervjuer lyfts även det dagliga lärandet i jobbet fram som kompetensutvecklande.
Å andra sidan upplevs från andra håll att det finns stora behov av att utveckla
kompetensen och att det finns en otydlighet i möjligheterna att tillgodose detta.
Behovet av kompetensutveckling ska fångas upp och sammanställas av enhetschef vid
utvecklingssamtal. Sammanställningen diskuteras sedan på övergripande nivå, där
prioriteringar och eventuell samordning görs. Enligt intervjuer är det viktigt att det
bygger på de behov som uttrycks av medarbetarna. Någon övergripande
dokumenterad kompetensutvecklingsplan har inte tagits fram. I den ovan nämnda
revisionsrapporten rekommenderades socialnämnden bl a att förstärka styrning och
uppföljning gällande personal- och kompetensförsörjning.
Vår bedömning
Vi noterar att det finns problem med vikarieförsörjningen, men att det inte specifikt
gäller demensvården.
Vi noterar att det genomförs kompetensutveckling såväl generellt som inom
demensområdet.
Vi anser att genom tydliggörande av kompetenskrav ger en tydlig grund för
behovsanalys och systematik kring genomförande av kompetenshöjande åtgärder som
också kan kommuniceras tydligare inom organisationen.
4
5

Personalförsörjning och planering inom äldreomsorg, 2014.
Se vidare www.demenscentrum.se.
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Vi rekommenderar socialnämnden att stärka och tydliggöra styrning och uppföljning av
kompetensutveckling.
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