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Inspektörernas årsrapport 2017

Äldreförvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner Inspektörernas årsrapport 2017 samt
överlämnar rapporten för kännedom till samtliga
stadsdelsförvaltningar, entreprenader och privata utförare av
äldreomsorg inom Stockholms stad.

Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

Lisbeth Hagman
Avdelningschef

Sammanfattning
Äldreförvaltningens 3 inspektörer har under året hanterat cirka 150
klagomål, synpunkter och frågor. De vanligast förekommande
klagomålen handlar om personalens kompetens, bemötande, mat
och måltider, uteblivna insatser, hantering av synpunkter och
klagomål, aktiviteter och utevistelse, bemanning samt hälso- och
sjukvård.
Inspektörerna har genomfört 41 inspektioner inom samtliga
regiformer: 10 inspektioner inom hemtjänst, 2 på servicehus, 25 på
vård- och omsorgsboende och 4 på dagverksamhet. I årsrapporten
presenteras samtliga inspektioner kortfattat. Utifrån inspektionerna
bedömer inspektörerna att det finns behov av utveckling inom bland
annat följande områden:
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aktiviteter och utevistelse
social dokumentation
hantering av synpunkter och klagomål
kompetensutveckling
mat och måltider
värdegrunden.
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Inspektörerna har även medverkat vid 17 särskilda granskningar av
utförare av hemtjänst, följt upp stimulansmedel för ökad bemanning
samt lyft goda exempel bland annat via äldreförvaltningens
nyhetsbrev.
Under året infördes ett jämställdhetsperspektiv vid inspektionerna.
Vid samtliga inspektioner där social dokumentation granskats, har
inspektörerna granskat dokumentation för lika många kvinnor som
män. Resultatet visar att det inte föreligger några direkta skillnader
mellan kvinnor och män, när det gäller förekomst av
genomförandeplaner och löpande social dokumentation.
I Inspektörernas årsrapport 2017 finns många beröringspunkter
med kvalitetsobservatörernas rapport: Sammanställning
kvalitetsobservationer 2017, diarienummer 4.1-304/2017.
Bakgrund
Äldreförvaltningens inspektörer tar emot och hanterar synpunkter
och klagomål. Inspektörerna gör även föranmälda och oanmälda
inspektioner i verksamheter som bedriver äldreomsorg i Stockholms
stad eller som har avtal med staden. Inspektörerna arbetar för att:
- säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen
- förebygga risker
- ta fram goda exempel.
Av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen framgår att
omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande. Inspektioner som genomförs
har den äldres trygghet, självbestämmande och delaktighet som
utgångspunkt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen, utvecklingsavdelningen.
Funktionshinderrådet har tagit del av årsrapporten den 15 februari
2018. Förvaltningsgruppen har tagit del av årsrapporten den 14
februari och Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av
årsrapporten den 13 februari 2018.
Ärendet
I enlighet med inspektörernas uppdrag sammanfattas inspektörernas
arbete under 2017 i bilagd årsrapport.
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Äldreförvaltningens synpunkter och förslag
Rapporten är tänkt att utgöra underlag och inspiration i
verksamheternas fortsatta förbättringsarbete. Förvaltningen föreslår
därför äldrenämnden att överlämna rapporten till samtliga
stadsdelsförvaltningar, entreprenader och privata utförare av
äldreomsorg inom Stockholms stad.
Jämställdhetsanalys
Under året infördes ett jämställdhetsperspektiv vid inspektionerna.
Vid samtliga inspektioner där social dokumentation granskats, har
inspektörerna granskat dokumentation för lika många män som
kvinnor. Resultatet visar att det inte föreligger några direkta
skillnader mellan kvinnor och män, när det gäller förekomst av
genomförandeplaner och löpande social dokumentation.
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