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Yttrande över revisionsrapport om Vård och omsorg om
demenssjuka i Åre kommun
KPMG har på uppdrag av Åre kommuns revisiorer granskat kommunens vård
och omsorg om demenssjuka. Uppdraget ingick i revisionen för år 2017 och
genomfördes genom dokumentstudier samt intervjuer med berörda tjänstemän,
politiker och medarbetare.
Revisionen vill ha socialnämndens yttrande med anledning av de slutsatser som
finns redovisade i sammanfattningen. Av svaret bör det framgå vilka eventuella
åtgärder som ska vidtas och när det ska vara åtgärdade.
Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteyttrande 2018-04-15.
Yrkande
Henny Möhlnhoff Lindkvist (S): enligt förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande över revisionsrapporten Vård och omsorg om demenssjuka antas och
översänds till revisionen.
________
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KPMG
Yvonne Edlund, hemvårdschef
Emelie Eriksson, socialchef
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TJÄNSTEYTTRANDE
2018-04-15
Socialkontoret
Iris Kjellander
Sjuksköterka (MAS)

Socialnämnden

Yttrande över revisionsrapport om Vård och omsorg om demenssjuka i Åre kommun
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av Åre kommuns revisiorer granskat kommunens vård och
omsorg om demenssjuka. Uppdraget ingick i revisionen för år 2017 och genomfördes genom dokumentstudier samt intervjuer med berörda tjänstemän, politiker
och medarbetare.
Resultat av granskningen
Mål, riktlinjer och uppföljning
Rapporten visar att det i socialnämndens inriktnings- och effektmål inte finns
specifika mål gällande demensvård 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. Granskningen visar
även att det för närvarande kan upplevas svårt att hitta styrande dokument, till
exempel rutiner.
Förebyggande arbete och stöd till anhöriga
Åre kommun erbjuder information samt olika former av förebyggande arbete och
stöd till anhöriga. Granskningen noterar att utbudet av stöd inte kan levereras på
grund av att det saknas anhörigsamordnare.
Särskilt boende
Granskningen noterar att det pågår en boendeutredning och framhåller att det är
angeläget att det finns en god framförhållning i planering och åtgärder för att möta
framtidens behov av insatser och boenden och bedömer att det finns goda förutsättningar för detta.Vidare noterar de att det finns en god medvetenhet kring
personcentrerat förhållningssätt och bedömer att det finns väl utvecklade arbetssätt
och nyttjande av stödjande verktyg.
Bemanning och kompetens
Bemanningen inom kommunens särskilda boende är relativt hög i jämförelse med
andra kommuner. KPMG noterar att det finns problem med att lösa
vikarieförsörjningen. De noterar även att det genomförs kompetensutveckling såväl
generellt som inom demensområdet. De anser att tydliggörande av kompetenskrav
ger en tydlig grund för behovsanalys och systematik kring genomförande av
kompetenshöjande åtgärder.
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Gällande kännedom och tillgång till styrdokument, rutiner, riktlinjer och andra
stödjande dokument, kommer detta att förbättras under 2018. Det pågår ett arbete
med att göra dessa mer lätttillgängliga för alla medarbetare genom en struktur i
Sharepoint (kommunes intrasida).
När det gäller socialkontorets systematiska kvalitetsarbete pågår ett arbete med att
implementera arbetssättet med med processer, riskanalyser och egenkontroller och
åtgärder i it-verktyget Stratsys. Idagsläget dokumenterar chefer på olika nivåer i
verktyget, men själva arbetet med det systematiska arbetet ska inkludera alla
medarbetare.
Gällande stöd till anhöriga befinner sig socialkontoret i slutfasen av att anställa en
person som anhörigsamordnare som kommer att finnas i tjänst från september
2018.
När det gäller kompetensutveckling pågår ett övergripande arbete med
framtagande av kompetensförsörsningsplan. Hemvården har representanter med i
framtagnde av planen. I dag sker efter genomförda RUS-samtal en inventering av
behov av kompetensutveckling inom hemvården. Utifrån resultat beslutas i
hemvårdens ledningsgrupp vilka kompetensförhöjande åtgärder som ska genomföras. Det som saknas i dag är en dokumenterad kompetensplan för hemvården.
Kompetensplanen ska vara klar senast december 2018.
Förslag till beslut
Yttrande över revisionsrapporten Vård och omsorg om demenssjuka antas och
översänds till revisionen.
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