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Tillsyn av hälso-och sjukvård på Vård- och
omsorgsboenden, 2021
Ärende
Socialnämnden ansvarar som huvudman för hälso- och sjukvård inom
särskilt boende. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har för
socialnämnden sammanfattat tillsyn av hälso- och sjukvård hos vårdgivare
inom kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre 2021.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2021/0172 daterat 202111-19 att godkänna sammanfattning av tillsyn av hälso- och sjukvård inom
vård- och omsorgsboenden för äldre 2021.
Bakgrund
Socialnämnden ska som huvudman erbjuda en säker och ändamålsenlig
hälso-och sjukvård som håller en god kvalitet och en god hygienisk standard
enligt hälso-och sjukvårdslagen. Hälso-och sjukvård omfattar även
habilitering, rehabilitering samt att tillgodose behovet av hjälpmedel.
Tillsynen har omfattat 3 vårdgivare med tillsammans 7 vård- och
omsorgboenden i Danderyds kommun (kommunens egen regi Annebergsgården, Stocksundsgården, Klingsta, Storkalmar,
Blomsterfonden- Svalnäs, Tallgården samt Vardaga -Villa Odinslund).
Tillsynen har både en kontrollerande och granskande funktion men fyller
också en funktion i lärande och utvecklande syfte. Fokus vid årets tillsyn har
varit på utförarnas övergripande kvalitet-och patientsäkerhetsarbete inom
valda områden. Framförallt har egenkontroller av personalens följsamhet till
rutiner granskats, liksom hur resultat och statistik från kvalitetsregister
använts i förbättrings-och utvecklingssyfte. Även utförarens löpande
kompetensutveckling hos personalen har ingått.
Socialförvaltningens yttrande
Den sammanfattande bedömningen är att stora förbättringsarbeten har skett
hos samtliga utförare efter identifierade brister vid tillsynen 2019. Detta
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trots en stor utmaning på grund av den pågående pandemin med stort fokus
på att förhindra smittspridning. Vid årets tillsyn förekommer mindre brister
hos alla utförare vilket till stor del handlar om att rutiner finns men har inte
följts regelbundet, bristfällig administrering eller pågående
förbättringsarbeten som fortsatt ska följas upp.
Utmärkande är dock Storkalmar och Klingsta där det förekommer allvarliga
brister inom vårdhygien och det rutinmässiga arbetet i kvalitetsregistret
Senior Alert. Det har under de senaste åren varit hög omsättning både
gällande verksamhetschefer och sjuksköterskor på Storkalmar och Klingsta
vilket bedöms påverka kontinuiteten i verksamheternas utvecklings-och
kvalitetsarbete.
Resultaten har återkopplats till samtliga verksamhetschefer och
förbättringsarbete har redan påbörjats enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning kommer att göras av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande – Tillsyn av hälso-och sjukvård på vård-och omsorgsboenden, 2021
2. Rapport – Tillsyn av hälso-och sjukvård på vård-och omsorgsboenden, 2021
Expedieras
 Vård-och omsorgschef egen regi
 Verksamhetschef på Tallgården, Svalnäs, Villa Odinslund, Annebergsgården,
Stocksundsgården, Storkalmar, Klingsta
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