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§ 105 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.   

att uppdra till socialchefen att redovisa en sammanställning över förvaltningens 
samarbete med Mörbylånga kommun.   

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast ger följande information;  

- Presidiet har varit i Göteborg på socialchefsdagarna, återkoppling ska ges till 

socialnämnden.  

- Det är på väg in ansökningar inom LSS gällande gruppbostad.  

- Socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, socialchef, verksamhetschef 

och KSAU är inbjudna på verksamhetsbesök till Åkerbohemmet 2022-10-12.  

- Planering görs för att flytta korttiden för barn inom LSS till Hus 6, plan 3 på Ek-

backa.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 

______________
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§ 106 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning september 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för september 2022.   

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för september 2022 är framtagen av enhets- 
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för september 2022. 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
september månad 2022.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 107 Dnr 2022/51 705 SN 
 
Uppföljning av åtgärder Lex Sarah utredningar Ranstad gruppbostad. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna redovisningen av uppföljning om beslutade åtgärder i lex Sarah ut-

redningar gällande Ranstad gruppbostad, april-augusti 2022 och lämnar över 
den till socialnämnden.  

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Från april till juli månad 2022 inleds fyra utredningar enligt lex Sarah efter rapporter 
och avvikelser om brister i bemötande och i utförande av insatser på Ranstad 
gruppbostad. En av utredningarna har avslutats med beslut om åtgärder för att öka 
kvalitén men bedömningen är att den enskilde inte drabbats av händelsen. Tre av 
utredningarna har avslutats med beslut om att ett allvarligt missförhållande råder 
vilket medfört anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Åtgärderna i samtliga utredningar är omfattade på grund av de allvarliga brister 
som framkommit. I utredningarna beslutas det om att en uppföljning av åtgärderna 
ska ske kvartalsvis genom en redovisning till socialnämnden. Redovisningarna ska 
även innefatta en bedömning av dess effekter. Den första redovisningen lämnas till 
nämnden i oktober 2022 och utgår från intervjuer av verksamhets- och enhetschef. 
Nästkommande redogörelse ska även omfatta ett verksamhetsbesök samt intervju 
av personal. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av uppföljning om beslutade åtgärder i lex Sarah utredningar gällande 
Ranstad gruppbostad, april-augusti 2022.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 108 Dnr 2022/59 701 SN 
 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utför tillsyn av medicinsk vård 
och behandling vid särskilda boenden for äldre 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen samt 

Att  ärendet kommer att redovisas till socialnämnden efter IVO:s   inspektion som 
sker under vecka 45.   

Ärendebeskrivning 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har påbörjat en nationell tillsyn gällande 
medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre. Syftet med tillsynen 
är att de äldres vård på särskilda boenden blir god och säker. En rapport har in-
kommit som är en delredovisning av tillsynen. Brister har konstaterats och omfattar 
bland annat svag följsamhet till regler vid vård i livets slutskede, avsaknad av me-
dicinska bedömningar, brister i läkemedelshantering, olämplig läkemedelsanvänd-
ning samt brister gällande kompetens, kontinuitet och dokumentation. 

Under hösten 2022 fortsätter en fördjupad tillsyn med inspektioner där kommunens 
resultat återkopplas som grund för lärande och förbättringsarbete. 

Beslutsunderlag 
Rapport från IVO, Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden 
for äldre.  

Resultatredovisning per område 

Vård i livets slutskede 

Av granskningen framgår att brytpunktsamtal inte genomförs eller att dokumentation 
saknas, upplevd otrygghet, avsaknad av läkarkontakter samt att omsorgstagarna 
kan få avlida ensam. 

I Borgholm finns rutiner för att brytsamtal ska göras och hur de ska dokumenteras. 
Samverkan med Hälsocentralen är god och patientansvarig läkare besöker SÄBO 
regelbundet samt konsulteras vid behov. Rutin finns både för hur sköterskan plane-
rar vak hos omsorgstagaren vid livets slutskede samt för hur efterlevnadsamtal med 
närstående ske utföras. Genom data från palliativa registret kan det utläsas att 81 % 
har fått ett brytpunktssamtal. 

Utvecklingsområde: 

• I journalen använder verksamheten KVÅ koder för de insatser sköterskorna utför 
med syfte att kunna följa dokumenterade insatser. Nu har det tillkommit en KVÅ kod 
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för brytpunktsamtal samt ordination av extra vak, för att kunna följa upp följsamhe-
ten till framtagen rutin. 

• Gemensam rutin mellan Hälsocentralen och kommunen gällande vård i livets slut-
skede är påbörjad. I rutinen ska det framgå vem som initierar till brytpunktsamtalet, 
att både kommun samt region ska delta vid brytpunktsamtalet samt hur närståendes 
delaktighet ska beaktas.  

Läkemedel 

Av granskningen framgår att det finns brister kopplade till läkemedelshanteringen, 
avsaknad av dokumenterade läkemedelsgenomgångar och att många omsorgstaga-
re har läkemedel som bör undvikas av äldre. 

Kommunen har goda rutiner för hur delegering av läkemedelshantering ska ske. Alla 
medarbetare ska genomföra en webbaserad läkemedelsutbildning årligen inför de-
legering. Baspersonal får den delegering som den enskilde individen har kompetens 
för. Kommunen delegerar dock inte iordningställande av dosetter eller injektioner. 
Ansvaret för läkemedelsgenomgången ligger hos patientansvarig läkare men initie-
ras vanligtvis av sjuksköterskan. Läkemedelgång ska ske årligen och rutiner finns 
men följsamheten brister på en del enheter. I och med brister gällande läkemedels-
gångar har det skett en ökning av olämpliga läkemedel hos omsorgstagarna. 

Utvecklingsområde: 

• Ökning av antal patientansvariga sjuksköterskor på särskild boende har skett. Från 
och med september månad har alla boenden en egen patientansvarig sköterska 
som sitter på eller i närheten av enheten. 

• KVÅ kod för insatsen läkemedelsgång har tillkommit i journalsystemet för att kunna 
följa upp följsamheten till framtagen rutin. Följsamheten kontrolleras vid egenkontrol-
len två gånger per år. 

Resultat och bedömning 

Rapporten påvisar brister gällande språkkompetens samt dokumenterad läkarkon-
sultation.  

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom vård och omsorg om äld-
re personer. Det påverkar att rekrytering av medarbetare med svaga språkkunska-
per förekommer. Utbildningssatsningar har gjort gällande hur bedömningar görs och 
när man ska kontakta sjuksköterska. Då antalet sjuksköterskor har ökat på särskilt 
boende har antalet omsorgstagare de ansvarar för minskat. Samverkan med Hälso-
centralen är god och patientansvarig läkare besöker SÄBO regelbundet samt kon-
sulteras vid behov. 

Kontinuitet och dokumentation 

Av granskningen framgår avsaknad av dokumenterade vårdplaner, bristande till-
gång till primärvårdens journaler samt avsaknad av KVÅ koder. 
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Alla omsorgstagare inom kommunens särskilda boenden har en individuell vårdplan. 
Då kommunen även har tillgång till Regionens journalsystem, Cosmic, ser sköters-
kan även primärvårdens journaler. Dokumentationskoder KVÅ, återfinns i samtliga 
journaler i Borgholms kommun. 

Djupare analys samt åtgärder kommer när den fördjupade tillsynen är klar och 
kommunens resultat återkopplats från IVO. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 109 Dnr 2022/60 701 SN 
 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna sammanfattningen av resultatet samt analyserna från brukarun-

dersökningen.    

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. 

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantita-
tiva mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersök-
ningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mel-
lan alla dessa nivåer och över tid. 

Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som un-
derlag för att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen 
tycker. 

Beslutsunderlag 
Rapport från Socialstyrelsen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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