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§ 16. Remiss av Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) – ett system, många
möjligheter
Dnr 1.6-478/2020

Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-24.
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra till en
särskild utredare att utifrån förslagen i betänkandet
Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) stödja
utformandet av ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård. Regeringen beslutade i november 2019
om tilläggsdirektiv (dir. 2019:78), Ett nationellt sammanhållet
system för kunskapsbaserad vård – ett system, många
möjligheter (SOU 2020:36).
Utredaren fick i uppdrag att analysera och lämna förslag på en
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården
inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Syftet är
att följa regeringens reformer och satsningar på området samt
analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att
säkerställa god vård.
Äldreförvaltningen ställer sig positiv till att stärka arbetet för
att uppnå kunskapsbaserad styrning i såväl regioner som
kommuner. Förslagen i utredningen ligger i linje med
äldreförvaltningens arbete att föra evidensbaserade metoder
och forskning närmare verksamheten bland annat genom de
akademiska noderna. Det är även av vikt att det finns
specialistsjuksköterskor inom äldreomsorgen och att
upprätthålla kompetens för att kunna tillmötesgå de äldres
behov av kvalificerad hälso- och sjukvård.
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Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Kerstin Thelander m.fl. (V) anmälde ett särskilt
uttalande enligt följande:
Utredningen består, med sitt uppdrag att lämna förslag på en
funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården,
av en omfattande genomgång av befintliga
myndighetsstrukturer. Förutsättningarna för att kunna arbeta
kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner förväntas
genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd och även genom
att lägga mer fokus på den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi stöder Äldreförvaltningens syn på vikten av att organisera
fungerande samverkansformer mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm och att
verksamhetsuppföljningarna inom äldreomsorgen behöver
analyseras och planeras med fokus på hur kunskapsbaserad
vård kan utvecklas och upprätthållas.
Vi anser att utredningen tar upp andra viktiga
utvecklingsområden och problem giltiga för stadens
Äldreomsorg och Socialtjänst.
I staden har utveckling skett mot alltfler äldre med
äldreomsorgs- och sjukvårdsinsatser i eget boende. På särskilda
boenden finns de sjukaste och sköraste i samhället. För att
kunna arbeta patientsäkerhet och kunskapsbaserat inom den
hälso- och sjukvård som bedrivs i eget boende och på särskilda
boende måste de praktiska förutsättningarna ges för att
förstärka den grundläggande kompetensförsörjningen och för
kontinuerlig kompetensutveckling. Det är av stor vikt att
baskompetensen för hemtjänstpersonal höjs, då det i allt större
omfattning sker delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser till
personal som saknar kvalificerad medicinsk kompetens. Vidare
försvårar hög personalomsättning kompetensuppbyggnad.
Staden måste även för att bli en attraktiv arbetsgivare prioritera
personalkontinuitet och en kultur med kunskap och lärande.
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Rapportering till Äldrenämnden från pandemin har inte
omfattat läkarvården på de särskilda boenden och utredningen
tar också upp att det inte bedrivs uppföljning av den
kommunala hälso- och sjukvården i samma utsträckning som
för den vård som bedrivs av regionerna. Detta kan innebära att
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brister i kvalitet och patientsäkerhet inte blir
uppmärksammade, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS )
är en av de viktigaste funktionerna inom kommunerna för ett
starkt lokalt förbättringsarbete. En funktion som behöver både
adekvata förutsättningar och ett väl utvecklat samarbete med
läkare i regionen. Utredningen tar upp att praktiknära forskning
inom den kommunala hälso- och sjukvården behöver stärkas
och för stadens del behöver intresse för arbete inom
akademiska noder stödjas.
Värt att notera är utredningens påpekande att det saknas en
tung chefsposition med hälso- och sjukvårdskompetens i den
kommunala tjänstemannaorganisationen som ansvarar för de
kommunala hälso- och sjukvårdsfrågorna. Det innebär också
att kommunala hälso- och sjukvården i praktiken i flera fall och
i flera forum företräds av socialchefer eller andra chefer som
inte har hälso- och sjukvårdskompetens som sin primära
kompetens. Detta med för en risk att beslutsunderlag i hälsooch sjukvårdsrelaterade frågor inte blir optimala.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Äldreförvaltningen
2020-09-29

Sammanträdesprotokoll
Sida 41 (50)

§ 17. Revidering av tillämpningsanvisningar för
köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och
omsorgsboende
Dnr 3.5-418/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till
revidering av tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem
inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-11.
Nuvarande tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem
inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden är beslutade
av äldrenämnden den 26 september 2016. I budget för 2020 ges
äldrenämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen
se över reglerna för köhantering för särskilda boenden i syfte
att minska kostnaderna för tomgångshyror.
Äldreförvaltningen anser att de förbättringsåtgärder och
förändringar som föreslås i tillämpningsanvisningarna kommer
att leda till en effektivare handläggning av köhanteringen.
Äldreförvaltningen föreslår att bifogade
tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem inom
äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ersätter nuvarande
tillämpningsanvisningar.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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