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Äldreförvaltningens förslag till beslut
1. Anmälan godkänns.
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2. Screeningrapporten överlämnas till äldrenämnden, samtliga stadsdelsnämnder och
till privata vårdgivare inom äldreomsorg.
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Sammanfattning
Äldreförvaltningen genomförde i september 2011 en screeningundersökning av mat- och
måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Personal från äldreförvaltningen observerade oanmält 23 enheter, slumpmässigt utvalda och
med olika driftsformer, sju enheter drivs i egenregi, sju i privat regi och nio drivs på entreprenad. Enheterna hade mellan sex och 14 boende. Observationerna pågick under en hel
dag, 8.00 – 18.00 och innefattade frukost, lunch och middag samt i förekommande fall
även mellanmål under för- och eftermiddag samt kvällsmål.
Observatörerna ansåg överlag att de äldre fick den hjälp och stöd de behövde under måltiden men de ansåg att fler av de äldre skulle kunna hjälpa till med lättare göromål i vardagen. Genomgående uppfattades omvårdnadspersonalen som varm, empatisk, omtänksam
och respektfull.
De slutsatser som dragits gäller enbart för de 23 enheter som ingick i screeningen och ger
inte en heltäckande bild av hur måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden ser ut i
staden.
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Rapporten överlämnas till samtliga stadsdelsnämnder, ledningen för de privata och entreprenaddrivna företagen som deltagit i observationerna.
Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av rapporten 2011-11-08.

Bakgrund
Som ett led i utvecklingsarbetet på förvaltningen har screening provats som metod för
uppföljning, vilket innebär att flera enheter följs under en och samma dag i syfte att ge en
ögonblicksbild av en vald del av verksamheten.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Screeningsrapporten överlämnas till äldrenämnden, samtliga stadsdelsnämnder och till
privata vårdgivare inom äldreomsorg för ställningstagande och eventuella åtgärder med
anledning av rapporten.
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