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Information KS-SOU

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

a) Nattpatrull

Enhetschef för äldreomsorg Cathrine Karlson informerar.
Antal anställda i nattpersonalen är 7st och sjukfrånvaron är hög. Ska
överanställa för att minska kostnad för övertid men det är svårt att rekrytera
personal. Arbetar med ett informationsblad som stöd till personalen. Jobbar
för att hygienombud får en stärkt roll under nattarbetet.

b) Hemtjänst Valdemarsvik syd och nord

Enhetschef för äldreomsorg Cathrine Karlson informerar.
Det kommer ske upphandling för trygghetslarm 2023. Samtliga kommer
bytas ut. Larm kontrolleras varenda dag. Man jobbar med ABC+-utbildning
och kommer jobba extra med förbättringsområden som framkommit. Man
jobbar för att skapa struktur vid frånvaro och rehabombud är igång igen. Fast
omsorgskontakt gick i kraft första juli vilket bör betonas.
Brukarna är alltid i fokus

c) Vad tycker äldre om äldreomsorgen

Anna-Lena Udenius, kvalitets- och utvecklingsstrateg redovisar resultat från
socialstyrelsens årliga enkätundersökning där brukare besvarar frågor.

För vård och omsorg var resultatet:
Positivt för:

· Bemötande
· Trygghet och förtroende
· Tillgänglighet

Förbättringsområden:
· Mat och måltidsmiljöer
· Aktiviteter och utomhusvistelse
· Boendemiljö - särskilt gemensamma utrymmen
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För hemtjänsten var resultatet:
Positivt för:
· Hjälpens utförande
· Bemötande och inflytande
· Trygghet, förtroende och tillgänglighet.
Förbättringsområden:
· Information om hur klagomål och synpunkter lämnas

Sammantaget kan konstateras att Valdemarsviks hemtjänst som helhet fått
bättre betyg än både Östergötland och riket.

d) Utvärdering sommar 2022

Myndighetschef Louise Skymnevik tillsammans med Anna-Lena Udenius
informerar. En enkät skickades ut där sommarvikarier fick ge omdömen efter
sitt vikariat. Sammantaget var detta mycket positivt, då bemötande,
introduktion och information låg på en mycket bra nivå enligt de som svarat.
Man har även haft återkoppling med verksamhetschefer och fått intrycket att
de varit mycket nöjda med sina vikarier.

Det är svårt med rekrytering och bemanning är en ständig utmaning. Att
återintroducera introduktionsdag för nyanställda är efterlängtat.
Det måste tydliggöras om chefer eller bemanningsenheten har ansvaret för
vikarier så att det finns en struktur som kan följas genomgående i
kommunen.

e) Ekonomi

- Månadsuppföljning

Sektorekonom Eva Martinsson informerar. Budget kommer sluta på 5
miljoner i underskott. Det har varit problematiskt och man håller inte budget
per månad nu på hösten heller trots åtgärdspaket.
Anledningarna är dels den höga omvårdnadsnivån med dubbel bemanning
hos många och en hel del vak, men också hög sjukfrånvaro.
Det har varit ett högt antal placeringar för IFO vilket också innebär höga
kostnader.
Sektorchef Marie Schmid informerar. Patienter från Vrinnevi skickas tillbaka
innan de är färdigbehandlade vilket innebär att de måste vårdas under en
längre tid än tidigare

- Statistik

294 trygghetslarm var utdelade sista oktober och väldigt högt antal besök på
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larm. Hos LSS finns 34 boende, 37 boendestöd.
Brukare med personlig assistens har ökat, och även placeringar hos IFO.

f) Aktuellt i sektorn

Sektorchef Marie Schmid informerar. Beläggning på Östergården är hög
vilket beror på att individer kommer hem från Vrinnevisjukhus och har stora
omvårdnadsbehov. Situationen på Vrinnevisjukhuset är mycket allvarlig och
hemgångsarbetet fungerar inte. Man har en dialog med sjukhuset för att hålla
rutiner så patientsäkerhet kan garanteras.

Det har skett en ny uppgång av corona och man jobbar med barriärvård. Det
är hög frånvaro av personal och det finns en oro inför julen. Personal måste
få vara lediga, men bemanningen vara fylld. Tillsynsverket har varit på besök
två år efter det eu-finansierade projektet garden för att se hur pengarna
använts.

Det sker förberedelsen inför 2023. Budget ska fastställas, och det finns en
oro inför kommande år. Äldre väntar på Ringgården eftersom vammarhöjden
inte håller måttet. Detta märks med ett ökat antal hemtjänsttimmar. Det finns
ingen kö till vårdplatser men det är svårt att förlita sig på siffrorna och därför
svårt att beräkna behov.

Protokollanteckning

Torvald Carlsson (C) vill betona att utskottet ser att situationen som uppstått i
och med Vrinnevisjukhuset är riktigt allvarligt.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

Beslutet skickas till
Akten
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