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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 1-lyttekommun gjort en uppföljning av
den granskning som gjordes av åldreomsorgen 2012. Syftet är att följa upp vad som hänt
inom äldreomsorgen i Hytte kommun sedan granskningen våren 2012 samt vilka utvecklings-
och forbättringsåtgarder som har vidtagits uttfrån de synpunkter som fanns i granskningsrap-
porten_

Vår sammanfattande bedömning i uppföljningen är att omsorgsnämnden står inför nya och
omfattande utmaningar när det gåller myndighetsutövning, utförandet av insatser och upp-
föllning. Socialstyrelsen har ställt ökade krav på insatserna och bemanningen för de de-
menssjuka som bor i äldreboenden. Det föreligger även ett alldeles nytt förslag med motsva-

bsd rande krav avseende vårdtagare med stort omsorgsbehov som finns i åldreboende_ Social-

 

styrelsen har stärkt kravet på bernanning och insatser i sårskilda boenden och att det inte
enbart ska omfatta dernenssjuka ulan alla med omfattande omvårdnadsbehov. Det kommer
att ställa krav på anpassade arbetssått och utökad bemanning samt kostnadsökningar. Vi ser
vikten av att ornsorgsnämnden börjar fundera på vad Socialstyrelsens föreskrifter kommer att
innebära för äldreboenden för Hylte kommun verksamhetsmässigt och ekonomiskt

Betraffande de utvecklingsområden som identifierades i samband med granskningen 2012
kan vi notera att områden kvarstår vid uppföljningen. Det gåller frårnst beträffande resursför-
delningssystemet och kosthållet på äldreboenden.

Trots att utvecklingsområden kvarstår kan vi konstatera att kommunen har uppdaterat ser-
viceåtaganden för 2014 som klargör vad medborgarna kan förvänta sig och utkräva av vård
och ornsorgsverksamheten. Omsorgsnåmnden har även antagtt vårdighetsgarantier som
klargör vad medborgarna kan förvänta sig och utkräva i form av kompetens, bemötande och
trygghet. Sedan granskningen 2012 har vård och omsorg vid demenssjukdom stärkts genom
stödet från ett anhörig- och demensteam med specralistkomptens.

Våra identifierade förbåttringsområdenfrekommendationer år enfigt följande:

Nef Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrtfter och råd gällande
behovsanpassade insatser i sårskilda boenden och krav på bemanning kommer att
innebära för Hylte kommun verksamhetsrnässigt och ekonomiskt. Det gäller såväl
demenssjuka som äldre med stora omvårdnadsbehov.

L Omsorgsnämnden bör stålla krav på att sarnhållsbyggnadsnämndens kostenhet ska
vara en tidsanpassad intern serviceorganisation/restaurangverksarnhet snarare än en
forrn av bespisningsverksamhet

Säkerställande måste göras att måttidsrniljön på särskilda boenden är trivsam, inbju-
dande och vårdig_

Resursfördelningssystemet bör utvecklas så att den ekonomiska fördelningen till en-
heterna följer de boendes omsorgs- och vårdbehov.

Anhörig- och demensteamet bör perrnanentas.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Revisorerna genomförde 2012 en granskning av äldreomsorgen i Hytte kommun med syftet
att bedöma om omsorgsnämnden hade en ändamålsenlig styrning och uppföljning av äldre-
omsorgen. Andra syften var att granska vilka säkringar som gjordes för att brukarnas indivi-
duella behov blev tillgodosedda, hur personalen kompetensutvecklades samt hur resursför-
delningen hanterades.

Granskningen konstaterade att omsorgsnämnden i stod hade en god styrning och uppfölj-
he ning av verksamheten. Det fanns även serviceåtaganden gentemot medborgarna som klar-

 

gjorde vad den enskilde kunde förvänta sig och utkräva av åldreomsorgen Revisorerna kon-
staterade att Hylte kommun i jämförelse med andra kommuner hade kommit långt när det
gäller att förtyaga srtt åtagande gentemot medborgarna.

1111, Revisorerna konstaterade också att det fanns en hög strävan hos chefer och medarbetare aft
skapa en trygg, säker och personcentrerad vård och omsorg. 1stort fanns det vid gransk-
ningstillfället inte något som tydde på annat än att äldreornsorgen var fungerande och tjäns-
terna kvaIrtativa. Trots detta konstaterades ett antal avecklingsområden:

Resursfördelningssystem till åldreomsorgen.
Sakerhetsåtgarder för nattpersonal
Kvaliteten på mat
Situationen för ornsorgstagare med demenssjukdom i "vanligt" gruppboende
Bedömning av behovet av platser i gruppboende för dementa
Bemanningen på demensenheter nattetid och säkerställande att de inte är obeman-
nade

Revisorerna vill genom granskningen följa upp vad som har hänt inom området åldreomsorg
sedan 2012. Genom granskningen vill revisorerna också se vilka åtgärder som har vidtagits
utifran de utvecklingsområden som konstaterades.

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
kbe Syftet är att foia upp vad som hänt inom äldreomsorgen i Hylte kommun sedan granskning-

en våren 2012 sarnt vilka utvecklings- och förbättringsåtgarder som har vidtagits utifrån de
synpunkter som fanns i granskn1ngsrapporten,

lftrfrån syftet med granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:

Vilka nationella uppdrag och föreskrifter har kommit avseende äldreomsorg sedan
granskningen genomfördes?

1-lardet kommit nya uppdrag och direktiv från fullmäktige och omsorgsnämnden?
Ser äldreomsorgen i Hylte kommun annorlunda ut i dagsläget än 2012?
Hur arbetar Hytte kommun med kvarrtet och bemötande2
klar åtgärder vidtagits utrfrån de utvecklingsoniråden som konstaterades i gransk-
ningen?
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Granskr ingen är avgransad till de sarskilda boendena i Hyttebruk (Malmagården). Torup
(Sjölunda) samt omsorg hemmet (Hyttebruk och Torup/Unnaryd).

2.3. Revisionskriterier

Med revisionskrderier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-
lyser. slutsatser och bedömningar. Följande knterier tillämpas:

Socialtjänstlagen (SOL)

Hålso- och sjukvårdslagen (HsL)

hgeo Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmanna råd om ansvaret för personer med demens-
sjukdom och bemanningen inom särskilda boenden (SOSFS 2012:12)

Sho Annas led - en trygg och saker demensvård I Halland

Fullrnäktiges mål, uppdrag och anvisningar

Ornsorgsnamndens mål, riktlinjer, anvisningar och uppföljningar

Brukarundersökningar

Förvattningens anvisningar, rutiner och egenkontroller

2.4. Ansvarig nämnd

Den uppföljande granskningen avser omsorgsnamnden.

2.5. Metod och genomförande

Uppföljningen har sin utgångspunktren granskning som genomfördes 2012 -"Granskning
av åldreomsorgen". Genomförandet baseras på intervjuer och genomgång av för gransk-
ningen relevant dokumentation. Velkasom intervjuats framgår av punkt 11 ii rapporten.

2.6. Projektorganisation och kvalitetssäkring

Granskrungen har genomförts av Irene Dahl, socionom och certtfierad kommunal revisor
Magnus Helmfrid, certifierad kommunal revisor, har svarat för kvalitetssäkringen.

Utover vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möffighet att komma med
synpunkter på rapportulkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på kor-
rekta fakta och uttalanden.
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3. Hänt sedan granskningen 2012

3.1. Nationell nivå

3.1.1. Möjlighettill parboende

Sedan 2013 finns en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SOL) som handlar om att åldre
rnakarlsarnbor som har levt tillsammans under lång tid har rätt att fortsätta bo tillsammans på
ett särskilt boende även om bara den ena personen har behov av den omsorg som ges på
ett särskilt boende.

SOL 4 kap anger följande:  
1 c §För den som har beviljats eHer beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses
15 kall 5 §, ska det ingå i en skäfig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sarnbo. Detta gäller under
förutsättning atl parel varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret
dessförinnan varaktigl har sammanbott.

Forsta stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i sårskild boendeform. Lag
(2013:421).

Etyltekommun erbjuds parboende på särskilda boenden i Hyltebruk och Långaryd. Där
finns möjlighet att bo tillsammans i en gemensam lägenhet Den person som har behov av
insatsen beviljas särskilt boende och den andra personen står som rnedboende.

3.1.2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12)

Föreskriften anger socialnämndens ansvar för personer med demenssjukdom och beman-
nirtgen i särskilt boende. Den träder kraft 2015-03-31 efter att ha flyttais framåt i tiden under
flera år.

She Socialnämnden ska enligt föreskriften säkerställa att äldreboenden med demenssjuka är
bemannade på ett sådant sätt att personerna med demenssjukdom får de hemtjänstinsatser
som beviljats. Beslutade herntjänstinsatser ska genomföras enligt en upprättad genomföran-
deplan.

Enligt foreskrifterts allmänna rad ska socialnämnden utreda vilka individuella behov en per-
son med demenssjukdorn har av hemtjänstinsatser serskilt boende inom följande områden:

lärande och att tillämpa kunskap, t.ex. fatta beslut eller lösa problem
allmänna uppgtfter och krav, t ex. genomföra dagliga rutiner
kommunikation, t.ex. kommunicera genom att tala eller ta emot skrivna meddelanden
förFlyttning, t.ex. bibehålla kroppsställnrng eller gå
personhg vkd, t.ex, tvätta sig, klä sig eller äta
hemliv, t.ex. skaffa varor och tjänster. bereda måltider eller utFörahushållsarbete
mellanmänskliga interaktioner och relationer, t.ex skapa och bibehålla informella so-
ciala relationer och farniljerelafioner
viktiga livsområden, t.ex. grundläggande ekonomiska transaktioner
samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
känsta av trygghet
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Socialnämnden ska också säkerställa att ett särskilt boende där en person med demens-
sjukdom bor är bemannat dygnet runt.

3.1.3. Socialstyrelsens skärpta krav på bernanningen på alla äldreboenden

Socialstyrelsen skickade 2014-11-11 nya föreskrifter på remiss till kommunerna. Den nya
föreskriften klargör att alla äldreboenden nästa år ska vara bemannade efter de äldres indivi-
duella behov och vara bemannade dygnet runt. Det ska också vara tyoffigtför de äldre vilken
omsorg de ska få Fdreskrfften liknar i stort den som tidigare tagits fram för demens men
kommer att ersätta den när beslut har tagits.

Den nya föreskriften har utvidqats och omfattar alla äldre boende på äldreboende och som
har stora omvårdnadsbehov. De ska liksom de demenssjuka ha rätt fill individannessed om-

the som och hfälp även nattetid.  

De nya reglerna innebär exempelvis ati socialnämnden har ansvar för att varje person som
flyttar till ett äldreboende har ett tydligt beslut om vilken service och omvårdnad personen
ska ha (hemtjånstinsats). Utifrån beslutet ska boendet ta fram en genomförandeplan för hur
insatsen ska genomföras. Bemanningen ska anpassas till vad som anges i genomförande-
planen. Det framgår av föreskrifien att socialnämnden regelbundet ska följa upp att den äldre
får den omsorg som han/hon har rätt till. Det betyder att arbetssätt och bemanning ska an-
passas så aft varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor.

Socialstyrelsen rekommenderar i den nya föreskiften att personal på äldreboenden har
minst gymnaslekompetens inom vård och omsorg om äldre. Det framgår också att de nya
reglerna kommer att medföra kostnadsökningar. Föreskriften beräknas träda i kraft 2015-03-
15 och remissfiden går ut 2014-12-29,

3.2. Regional nivå

3.2.1. Annas led —för en bygg och säker demensvårdi Hattand

9410 "Annas led —för en trygg och säker demensvårdiHalland” beskriver regional samverkan
inom olika områden inom vård och omsorg för äldre personer i Halland Beskrivningen görs i
forrn av en berättelse. Dokumentet är en modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom och har färdigställts efter granskningen av äldreomsorgen 2012. Mo-

‘ar
dellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvård bör fungera i vårdkedjan rnel-

 

lan nårsjukvård, specialistvård och kommunernalHalland.

Vårdkedjan och kontaktvägarna beskrivs med utgangspunkt från Anna - som är en fiktiv per-
son med kognitiv svikt.

3.3. Omsorgsreämnden

3.3.1. Serviceåtaganden 2014
Omsorgsnämndens serviceåtaganden har arbetats om för 2014 och enligt de intervjuade kan
så ske årligen. Serviceåtagandet kiargör vad kommunen åtar sig att utföra vilket skapar klar-
het för medborgarna om vad som kan förväntas eller utkrävas. De serviceåtaganden som
uttalats för äldreornsorgen är
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Anhörigstöd, den enskilde erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter för gemenskap
glädje och inspiration. Därutöver finns möjlighet bll samtal, föreläsningar och informat-
ion samt planering av hur den enskilde ska kunna bli avlastad.

Bostad med stirskild service, den enskilde erbjuds efter behovsprovning lägenhet i
särskilt boende samt insatser i form av personlig omvårdnad, ståd och tvätt efter be-
hov.

Omsorg 1hemmet den enskilde erbjuds efter behovsprovning stöd och hjälp i form av
personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, rnatdistribution, stöd och hjälp med tvätt och
stådning, inköp. trygghetslarm. dagverksamhet. korttidsvistelse och snöskottning_
Atagandet omfattar också en kontaktperson och att en genomförandeplan upprättas

hisad	 efter det att bistånd beviljats. Det lämnas åtagande att den enskilde ska bli bemott 
med respekt och uttfrån sitt behov.

Det intervjuade år vål medvetna om vilka serviceåtaganden som finns och vad de innebar för
vård och omsorgsarbetet. Sker inte arbete i entighet med serviceåtagandet ska en avvikelse-

SIO rapportering göras_Den ska anlyseras och dårefter ska förbätbingsåtgärder vidtas.

3.3.2. Värdighetsgarander
Omsorgsnämnden i Hytte kommun har utformat vårdighetsgarantier för nämndens samtliga
verksamheter under 2012 Värdighetsgarantiema utgår ifrån den nationella vårdegrunden
inom omsorgsarbete och vilar på en god månniskosyn och ett etiskt förhållningssätt Nedan
finns en beskrrvning av garantiema och texten är direkt hämtad från kommunens hemsida
under rubriken 'Omsorg och hjålp".

Kompetens
Vi garanterar att våra ordinade medarbetare har utbildning för sina arbetsuppgifter eller fierårig praktisk
erfarenhet från ornsorgsarbete
Vid behov finns tillgång tiD omsorgsassistenter, rehabassistenler, arbetsterapeuter. sjukgymnaster och
sjuksköterskor
Våra vikarier och nyanstålda får alltid introduktion med en individuellt utformad bredvidgång

Att medarbetarna har den kompetens som krävs, för att kunna ge den vård och omsorg du
behöver, skapar trygghet Garantin uppfyller även ett av kriteriema för ett vårdigt liv i den
nationella vårdegrunden —nämligen god kvalitet.

Bemötande
Vi garanterar att våra medarbetare visar dig etlrespektfufit bemötande både i ordval och i kroppsspråk
Når vi besöker dig hemma visar vi respekt för att vår arbetsplats år ditt hem genom att alltid knacka på
dörren och tala om vem vi är och vad vi har för ärende

På detta sätt respekterar vi din integritet. Det skapar också trygghet att bli bemött på ett re-
spektfullt sätt. Vi vill att du ska känna att du bestämmer själv i ditt eget hern. Detta tror vi
åven skapar en känsla av välbefinnande hos dig.

Trygghet
VI garanterar alt våra medarbetare. nar de blir tillfrågade, alllid kan visa upp en gittrg tjanstelegifimabon.

Det skapar trygghet att veta vem det är som kommer till dig Genom att visa att vi tycker det
är viktigt att medarbetama kan legitimera sig visar vi även att vi respekterar din integritet
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De intervjuade är väl insatta i värdighetsgarantema och vikten av följsamhet dessa. 1de
faHgarantierna inte följs ska en avvikelserapporlering göras med efterföljande ana1yser och
åtgärder.

se
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4. Utvecklingen av vård och omsorg
Vision 2020 som antagits av fullrnaktige (2006) anger att omsorgen ska präglas av trygghet,
delaktighet och engagemang. Människor med omsorgsbehov ska få en bra och vårdig vård
när de behöver det.

De kornmunövergeripande malen som antagits av fullmäktige för åren 2012 —2014 anger att
komrnuninvånarna ska uppleva att kommunen ger bra service med god kvatitet. Invånarna
ska ocksa uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut

I det följande beskrivs viktiga utvecklingsområden inom äldreornsorgen sedan granskningen
2012.

4.1. Dernensteam

Sedan ett år tillbaka pågår ett projeKt med ett anhorig- och dernensteam inom åldrevården i

	

Nito Hylte kommun. Projektet ska pågå under två år ach är nu inne på andra året. Teamet har 
modellen "Annas led" som utgångspunkt för sitt arbete. 1projektet ingår fyra medarbetare
och bland annat demenssjuksköterska och en anhörigkonsulent. Teamet vänder sig till per-
soner som har fått en diagnostiserad dernenssjukdorn eller som har dernensliknande syrnp-
tom, anhöriga/närstående och alla medarbetare, Demensteamet erbjuder bland annat:

Råd, stöd och information
Stödsamtal
Hernbesök
Handledning
Anhöriggrupper
Utbildning för medarbetare och anhöriga

Från 2013 erbjuds personalen basutbildning om dennensgenom den webbaserade utbild-
ningen Demens ABC. Utbildningen följs upp av teamet i varje personalgrupp, bland annat
genom fallbeskrivnhgar. Dernensteamet svarar också för utbildningsinsatser och förelås-

	

beur ningar till anhörigföreningar, frivilliga och pensionärsföreningar i kommunen. De intervjuade 
uppger att upplysning och information är en viktig del av teamets arbete.

Stödet till personalen sker vanligtvis genom att en enhetschef ber dernensteamet om hjälp
eller stöd. Det uppges vara allmänt känt bland personalen vilket stöd de kan få från teamet
Teamet hjälper personalen att lösa olika problem och etiska diternman som de kan ställas
inför vård och amsorgsarbetet.

Demensteamet har mote en gång i månaden med närsjukvårdens demenssarnordnare. Vid
mötet görs en genomgång av gemensamma uppdrag Annas led uppges vara ett gott stöd i
arbetet med vård och omsorg fill demenssjuka, inte minst för att tydliggöra kommunens re-
spektive Region Hallands ansvar och hur samverkan ska ske.

Övnga intervjuade uttrycker att demenstearnet är en tillgång i vård- och omsorgsarbetet.
Personalen upplever att specialistkompetensen och stödet är viktigt. Demensteamet ska ut-
värderas efter projekttidens slut och därefier ska en bedömning göras om teamet ska per-
manentas.
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4.2. Platser i anpassat boende

SocialstyreIsen pätalar i sina nationella riktlinjer att socialtjänsten bör erbjuda personer med
dernenssjukdom plats i ett anpassat boende. Totalt finns 19 anpassade lägenheter for de-
menssjuka att tillgå i Hylte kommun (11 lägenheter på Sjölunda och 8 lägenheter på Malma-
gården). För att få tillgång fill en sådan lägenhet krävs faststäIld diagnos och ett biståndsbe-
slut.

De intetvjuade uppger i samband med uppföljningen att det bor vårdtagare i kommunens
övriga särskilda boenden med demensbknande beteende men utan diagnos. Aven om den
enskilde får en diagnos så är det "kvarboendeprncipen" som gäller, dvs, den enskilde ska
inte behöva flytta utan har rätt att bo kvar i sitt boende. Det påtalas också att det med sti-
gande ålder kan följa dernensliknande beteende, vilket är vanligt.

I samband med granskningen 2012 påtalades vid intervjuerna behov av ytterbgare platser i
demensboende. Ingen utokning har gjorts av platsantalet eftersom bedömningen är att anta-
Iet platser i nuläge är tillräckligt.

4.3. Personcentrerad omsorg

Socialstyrelsen rnarkerar i de nationella direktiven för vård och omsorg vid demenssjukdom
vikten av personcentrerad omsorg. Det syftar till att gåra ornvårdnaden och vårdmiljön mera
personlig och förstå beteenden och syrntom. Den personcentrerade omsorgen utgår från
information om omsorgstagarens livsmönster, värdenngar och preferenser.

I samband med granskningen 2012 påtalade de intervjuade att det fanns en hög strävan att
arbeta personcentrerat med brukaren i fokus oavsett funktionshinder. Såväl vid granskningen
som vid uppföljningen finns kravet att ornsorgstagare ska ha en genornförandeplan och det
oavsett om de får stöd och omsorg i sårskilt boende eller i ordinärt boende. Serviceåtagandet
gentemot kornmunmedborgarna klargör att det ska finnas en genornförandeplan.

Genornförandeplanen ska styra arbetet runt den enskiIde och säkerställa att personens be-
hov och önskemål bUrtillgodosedda så långt det är möjligt

41.sw
Genom Socialstyretsens förskrifter och allmänna råd kommer kraven på individanpassade
åtgärder att stärkas för de som bor på åldreboende och har stort ornvårdnadsbehov. Det be-
tyder att såväl myndighetsutövningen som arbetssätten inom äldreboenden behöver utveck-

L las för att på en detaljerad nivå tillgodose individuella behov.
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5. Maten på särskilda boenden
I samband med granskningen 2012 framförde de inteNjuade kritik på den mat som servera-
des vid kommunens äldreboenden. Bland annat serverades emellanåt mat som den äldre
generationen inte kände igen och rnatsedeln borde mera tydligt markera helgerna. Det fanns
sårskilt önskemål beträffande kvällsmaten. På kvållen fick de åldre exempelvis gröt, kräm,
smorgåsar och vegetariska pajer. Intervjuad personal uppgav att det var ensidigt och att
äldre hade svårt att åta pajerna. De intervjuade på Malmagården uppgav att de själva lagade
till enklare måttider på kvällen om omsorgstagarna vill ha något annat ån det som serveras
från kostenheten.

4.8o Maten till kommunens åldreboenden produceras i tillagningsköket på ornaskolan och i be-
redningskoken på Malmagården och Sjölunda. Tillagningsköket svarar för tillagning av kött
och fiskrätter medan beredningsköken kokar potatislris/pasta och gör iordning grönsaker.
Beroende på vad som serveras till dessert och kvällsmat sker tillagning i beredningsköket

stb•
eller tillagningsköket.

5.1. Kosthållspolicy

En kosthållspolicy ("Matglädje i Hylte) har antagits av kommunstyrelsen1 och den är uppde-
lad rubrikerna:

vi år vad vi åter

Maten är ett av livets glädjeämnen där allas engagemang år viktigt

Maten är nåringsriktig, god och ornväxlande med rävarar av hög kvalitet

Minimalt med svinn ach transporter

Det frarngår exempelvis av poficyn att maten ska främja en sund och trivsam miljö,
Måltidsmiljön ska vara lugn och maten ska serveras på ett smakfullt sätt som ger fillfälle till
gernenskap. Äldre ska tillsamrnans med kostpersonalen ha inflytande över målfiderna och
mållidsmiljön genom matråd. I Hylte ska det mesta av maten lagas från grunden och färdig-

Sw. ställas så nära gästerna som rnöjligt. Köttråvaror ska komma från djur som levt under förhål-
landen som minst följer den svenska djurskyddslagstiftningen. Menyer och produkter plane-
ras efter säsong, Genom ökat inflytande och engagemang ska svinn och transporter kopplat
fill maten minska.

L
5.2. Serviceåtagande

Det finns ett serviceåtagande för kost och lokalvård. Enligt åtagandet svarar kostenheten för
följande:

Erbjuda mat som alla kan äta

Att matsedlar finns tillgänghga

Serverar mat som våra gäster fått vara med och påverka innehållet i.

Uppgift låmnas j samband med intervjun att kommunstyrelsen har anraga kosthålispcheyn, det framgår inte
av porcyn när den är antagen_
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5.3. Delaldighet

För att följa upp de äldres synpunkter genomför kostenheten en enkätundersökning en gång
årligen. På varje boende finns kostornbud som fungerar som kontaktperson mellan kosthållet
och de äldre. Kosthållsverksamheten träffar kostombuden två gånger årligen. Vid kostom-
budsträffarna diskuteras frågor som rör måltiderna. Det kan exempelvis beröra nutrition, ser-
veringstider, målfidsmiljö och önskemål om maträtter.

5.4. Mältidsmiyön

Kosthållsverksarnheten ansvarar för maten fram till och med att den läggs i matvagnarna,
därefter är det boendets ansvar. Det år boendet som har ansvar för servering i samband
med måltiden och att målfidsrniljön är trevlig och inbjudande. Uppgifter finns att tallrikar ställs

tbur 	 direkt på bordsskivan och att hushållsrullar används Stället för servetter vilket inte kan ses 
som en lugn och hbjudande rnatmiljö.

De äldre på särskilda boenden ertjuds en lunchrätt och en rätt TIHkvällsmat Personer med

‘grer
behov av specialkost får sådan. När det finns äldre som inte tycker om det som serveras 
finns möjlighet att ordna något annat. Den möjligheten framgår emellertid hte av rnatsedeln
som presenteras varje vecka. Aldre som får mat i ordinärt boende har möjlighet att välja rnel-
lan otika rnatalternativ när de beställer sin mat. Att bara en rneny gäller vid särskilda boenden
uppges bero på "att det är svårt att ha fiera rättert.

Matsedeln för äldreomsorgens rnaltider planeras centralt och består oftast av traditionellt
svensk husmanskost Kostenheten har ambitionen att erbjuda en matsedel som flertalet
äldre bedöms tycka om. På kvällen serveras lättare mat som exempelvis paj, grönsaksgra-
täng eller risgrynsgröt. Enheternas kök kan ordna smörgåsar på kvällen/natten Vid gransk-
ningstillfället 2014-11-07 serverades ostsoppa till lunch och grönsaksgratäng med pastrami
(skinka) fill kvällsmat

Kostenheten svarar för kosthållet men har inte något uppdrag att ge råd och stöd i kostfrå-
gor. Den rollen uppges inte vara rnöjlig eftersom kostenheten saknar dietist.

5.5. Risken för undernäring

L
Slutrapporten "Bättre måltider i äldreomsorgen —vad har gjorts och vad behöver göras°2 lyf-
ter bland annat fram risken för undernäring bland äldre. I samband med intervjuerna påtalas
att de som bor på äldreboenden har tillgång till lättare mellanrnal/nattmål när så önskas. Det
för att undvika för langa tidsintervall mellan rnaltiderna.

Följande framgår bland annat av slutrapporten "Bättre rnåltider i äldreomsorgen":

"Undernådng äftvanligt inom äldreornsorgen, både i ordinärt och i särskift boende_ Studier visar alt cfrka 30 pro-
cent av de åldre i sarskil boende är undernärda och att yftedigare cirka 60 procent ligger i rislczonen för underna-
ring. Undernäringen orsakar mycket lidande och ökar risken för sjukdom yfterligare. Undemäringstillstånden ger
också upphov tUlhöga samhällskosMader, bland annat på grund av ökade vårdbehov.

Undernåringsproblematiken är komplex och kan delvis förklaras av åldersbesvår och sjukdomstillslånd som med-
for en försarnrad aptrt, förandrad metabolism, svårigheter att tugga och svatja etc. Lusten att äta påverkas även
av depression, ensarnhet.och minskade rnöjhgheter att påverka vad, när och med vem man ska äla. Vidare kan

2 Slutrapport för regenngsuppdraget att inveMera genomförda studier och projekt om matticiskvarnet på åldreent-
rådet under perioden 2DC6-2013 samt lämna förslag på hur måltidskvaliteten för åldre personer kan utvecklas och
höjas_
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undemåringen ses som en följd av sociala och medicinska framsteg som gär att åldre och kronisid sjuka med
omfattande vård- och omsorgsbehov ökat i antal och att dessa ofta vårdas i hemmet. Organisatoriska problem,
exempelvis bristancle samsyn och obllräcklig mat- och måttidskompetens inom verksamheten, är också bidra-
gande faktorer

13
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6. Omsorgspersonal

6A. Bernanning på natten

Granskningen 2012 konstaterade att kommuners dernenstoenden kunde stå obemannade
under del av natten. Samma gäller även vid uppföljningen.

På natten finns 4 personal på Malmagården (75 platser varav 10 korttidsplatser och 8 de-
rnensp(atser) och 2 personal på Sjöiunda (42 platser varav 11 dernensplatser). Nattpersona-
len rör sig över hela boendet under natten och finns inte fast placerade på något gruppbo-

lbe 	 ende. Det finns bland annat dörrlarm och lannmattor för att uppmärksamma personalen på 
att någon boende är uppe och rör sig på natten.

De viktigaste arbetsuppgifterna under natten är toalettbesök, ge något att åtaldricka, sitta
hos den enskilde samt kontakta sjuksköterska för exempelvis rådgivning.

Det finns ett team som arbetar på natten och ambulerar till äldre i ordinärt boende. Teamet
består av 3 undersköterskor och 1 sjuksköterska och de har sin utgångspunkt från Malma-
gården. Om det uppstår akuta situationer på något boende under natten kan teamet tillkauas
för att stötta upp. Nattpersonalen i teamet och i kommunens äldreboenden håller kontakt
med varandra under natten. Det händer också att personal från Malrnagården hjälper natt-
personalen på Sjörunda om akuta situationer uppstår.

Socialstyrelsens föreskrifter och aPrnänna råd 2012:12 ställer höga krav på bemanningen i
demensboenden. Ornsorgsnärnnden har mot bakgrund av förskriften äskat ett utökat antal
nattjänster för att säkerställa att demensboendet inte står obemannat

Enligt de intervjuade finns det nerskrivna rutiner för nattpersonalens säkerhet och som ska
följas. Det gäller inte minst för teamet som är ute och rör sig i hela kommunen under natten,
Enligt intervjuade finns det ett system för att göra anmalan vart de åker och ingen får gå hem
efter nattpasset utan att ha anmält sig.

Sof

Ner

1/48.
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7. Resurstilldelning till omsorgsverksamheten
Vid granskningen 2012 Iårnnades information om att arbete hade pabörjats med att utveckla
ett resursfördelningssystern som byggde på omsorgstyngdsmätningar. Enheterna hade en
rambudget som inte var synkroniserad med omsargstyngden. Systemet skulle tillförsäkra
enheternakerksamheterna ekonomiska resurser uttfrån omsorgstyngden/behov. Det fanns
vissa oklarheter cm när systemet skulle tasibruk.

I samband med uppföljningen kan det konstateras att resursfördelningssysternet ser likadant
ut som det gjorde 2012. Enheterna tilldelas en ekonomisk ram inom vilka de ska bedriva
verksamhet och det finns ingen koppling mellan resurstilldelning och beviljade biståndsinsat-

har ser/behov.

tse

Sfr

ilhape
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8. Slutsats och kommentar
Vår sammanfattande bedörnning är att omsorgsnämnden står inför nya utmaningar när det
gäller myndighetsutövning, utförandet av insatser och uppföljning. Socialstyrelsen har ställt
ökade krav på insatserna och bemanningen för de demenssjuka som bor i äldreboenden
Det föreligger även ett alldeles nytt förslag med motsvarande krav avseende vårdtagare med
stort omsorgsbehov som finns i aldreboende. Socialstyrelsen har stärkt kravet på bemanning
och insatser i särskilda boenden och att det inte enbart ska omfatta demenssjuka utan alla
med omfattande omvårdnadsbehov. Det kommer att ställa krav på anpassade arbetssätt och
utökad bemanning samt kostnadsökningar. Vi ser vikten av att omsorgsnåmnden börjar fun-
dera på vad Socialstyrelsens föreskrifter kommer att Mnebära för åldreboenden i Hylte korn-

 re mun verksamhetsmässigt och ekonomiskt

Beträffande de utvecklingsområden som identifierades i samband med granskningen 2012
kan vi notera att områden kvarstår vid uppföljningen. Det gäller framst beträffande resursför-

ittet
delningssystemet och kosthållet på äldreboenden.

Trots att utvecklingsområden kvarstår kan vi konstatera att kommunen har uppdaterat ser-
viceåtaganden för 2014 som klargör vad medborgarna kan förvänta sig och utkräva av vård
och ornsorgsverksarnheten. Omsorgsnämnden har åven antagit värdighetsgarantier som
klargbr vad medborgarna kan förvänta sig och utkräva i form av kompetens. bemötande och
trygghet. Sedan granskningen 2012 har vård och omsorg vid demenssjukdom stärkts genom
stödet från ett anhöng- och dernenstearn med specialistkomptens

Våra slutsatser beträffande revisionsfrågoma:

Vilka nationelia uppdrag och föreskrifter har kommit avseende åldreomsorg sedan
granskrungen genomfördes?

Sedan granskningen genomfördes 2012 har åndring gjorts i socialtjänstlagen som ger möj-
lighet till parboende åven om det bara är den ena parten som år i behov av särskilt boende
Omsorgsnämnden erbjuder i dag parboende i kömmunens särskilda boende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för personer med demenssjukdom
och bemanningen i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) samt Socialstyrelsens kommande
föreskrifter som handlar om skärpta krav på bemanningen på alla aldreboenden kommer att
medföra konsekvenser i myndighetsutövningen, genomförandet av insatserna, uppföljningen
samt i kommunens ekonomi. Vi ser det angeläget att omsorgsnämnden fokuserar på före-
skrifterna och bedömer vad innebörden blir för Hylte kommun samt vilka åtgärder som behö-
ver vidtas för följsarnhet.

Har det kommit nya uppdrag och direktiv från fullmäktige och omsorgsnämnden? Ser
äldreomsorgen 1Hylte kommun annorlunda ut i dagsläget än 2012?

Kommunfullmäktige och omsorgsnämnden har tagit beslut om uppdaterade serviceåtagan-
den för äldreornsorgsområdet 2014 och värdighetsgarantier (2012). Serviceåtagandet klargör
vad Hylte kommun åtar sig att utföra beträffande omsorg i hemmet, anhörigstöd och boende.
Värdighetsgarantin tydliggör hur äldreomsorgsarbetet ska utföras och vad som gåller beträf-
fande kompetens, bemötande och trygghet
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Vår bedömning är att kommunen har tydliggjort vad medborgarna kan förvänta sig och ut-
kräva av åldreomsorgen avseende tjänster som utförandet. VW bedömning är att äldre-
omsorgen fortlöpande utvecklas och förbättras dels genom nämndens och förvattningens
ambitoner och dels genom nationella uppdrag.

Hur arbetar Hytte kommun med kvalitet och bemotande?

Sedan granskningen genomfördes har Hylte kommun antagit värdighetsgarantier som ska
ligga som grund i vård- och omsorgsarbetet och som ska säkerställa såväl kvalitet som be-
motande. Kvalitet och bemötande klargörs även i serviceåtaganden som rör omsorgsnämn-
dens ansvarsområde

hey
Har ålgårder vidtagits utifrån de utvecklingsområden som konstaterades i granskningen?

Resursfordelningssystem
Vid granskningstiltfället lämnades information att arbete pågict med att utveckla ett resurs-
fördelningssystem för åldreomsorgsverksamheten. Uppföljningen kan konstatera att arbetet

giler inte har resulterat i något resursfördelningssysterft Resurser tillförs fortfarande enheterna
form av en rarnbudget utan direkt sammankoppling med enskildas behov av insatser

kbsthållet
Granskningen 2012 konstaterade att kvaliteten på mat på särskilda boenden borde ses över.
Vi kan i samband med uppföljningen konstatera att omsorgsnämnden som köpare av kost-
håll bör ställa högre krav på vad som ska erbjudas och levereras. Vi ser att de åldres delak-
tghet och möjlighet att välja maträtter måste utökas. Det år särskitt angeläget eftersom mål-
tiden är en viktig del av dagens aktiviteter för äldre på äldreboenden.

Vi ser att ornsorgsnämnden bör ställa krav på ati sainhällsbyggnadsnämndens kostenhet ska
vara en tidsanpassad intern serviceorganisation/restaurangverksamhet snarare än en form
av bespisningsverksamhet. En intern restaurangsverksamhet/serviceverksamhet bör ha en
hög grad av Iyhördhet och servicegrad för att fillgodose nkundemas" behov och önskemål.

Ser
Vår bedömning är också att omsorgsnämnden bör göra en särskild uppföljning av rnåltidsmil-
jön på kommunens särskilda boenden. Det för att försåkra sig om att den är lugn. värdig och
trivsam. Vi se också vikten av att omsorgsnämnden säkerställer att det inte finns risk för att
äldre i särskilt boende drabbas av undernäring.

1,0 Bemanningen nattetid på dernensboenden
Granskningen 2012 påtalade vikten av att bernanningen på demensenheter under natten
borde följas upp för säkerställande av att enheterna inte står obemannade under viss tid. Det
kan i samband med uppföljningen konstateras att demensboenden fortfarande riskerar att
stå obemannade under vissa tider och det finns ingen avdelad personal sårskilt för gruppbo-
enden för demenssjuka Socialstyrelsens föreskrifter och allmånna råd SOSFS 2012:12 stäl-
ler höga krav pa bernanningen.

Omsorgsnämnden har äskat utökat antal nattjänster från 2015 för att mer fast bemanna
kommunens demensboenden på natten.

Situationen för omsorgstagare i "vantiga" åldreboenden och behovet av platser 1gruppbo-
ende för dernenta
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Samma situation gäller vid uppföljningen beträffande omsorgstagare i "vanliga" boenden som
vid granskninger 2012. Det har inte bedömts foreligga något utökat behov av platser i
gruppboende för dernenssjuka och det har därmed inte gjorts någon utökning av platsantalet.

Våra identifierade förbättringsområdenfrekommendationer är enfigt följande:

4 Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och råd gallande
behovsandassade klsatser i sårskilda boenden och krav pa bemanning kommer att
innebära för Hylte kommun verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det gäIer såväl
dernenssjuka som aldre med stora ornvårdnadsbehov.

Omsorgsnämnden bör ställa krav på att sarnhällsbyggnadsnarnndens kostenhet ska
vara en tidsanpassad intern serviceorganisation/restaurangverksamhet snarare än en
form av bespisningsverksamhet.

4 Säkerställande måste göras att måltidsmiljön på särskilda boendert är trivsam, Wsbju-

41W
dande och värdig.

Resursfördelningssystemet bör utvecklas så att den ekonomiska fördelningen t en-
heterna följer de boendes omsorgs- och vårdbehov.

4 Anhöng- och demensteamet bör permanentas.

tlylte kommun 2014-12-12

1/
Irene Dahl
Certifierad kommunal yrkesrevisor
EY

kle

18



ERNST&YOUNG
Qtralityln Evernhing We Do

9. Bilaga

9.1. Intervjuade

bent Wmbladh, förvaltningschef
Christina Svensson, enhetscheflutredare/utvecklare, support och service
Mona Adolfsson, enhetschef, kornmunrehab
Veronica Lagerkvist, omsorgsassistent/demenssamordnare, anhörig- och demensteamet
Yvonne Engiund, omsorgsassistent/demenssamordnare, anhöng- och dernenstearnet
Alexandra Ciobanu, enhetschef Malmagården
Sofia Hedblom, enhetschef Malmagkden
Ebsabet Lindeblad, kostchef
Mona Finnurn, enhetschef natteamet
Annika Stenback, enhetschef Sjölunda
Christian Nilsson, enhetschef Sjölunda

9.2. Medverkade förtroendevatcla revisorer

De förtroendevalda revisarerna Ove Gustavsson och Sfigert Winterguist har medverkat i
samband med intervjuema.
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