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Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer inom
äldreomsorgen
Särskilda boenden i egen regi och på entreprenad samt
socialpsykiatrins särskilda boende 2020
HÄ 2021/103

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner rapporten om hälsooch sjukvårdsindikatorer inom äldreomsorgens särskilda boenden i
egen regi och på entreprenad samt socialpsykiatrins särskilda
boende 2020 och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
För att få en bild av hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens
särskilda boenden i egen regi och på entreprenad samt inom
socialpsykiatrins särskilda boende följer medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS) årligen upp utvalda hälso- och
sjukvårdsindikatorer inom vissa områden. Verksamheterna behöver
fortsätta arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt för att
upprätthålla sina förutsättningar att erbjuda och säkerställa en god
och säker hälso- och sjukvård av god hygienisk kvalitet. Med
anledning av de goda resultaten är förvaltningens bedömning att
verksamheterna har goda förutsättningar att erbjuda och säkerställa
en god och säker hälso- och sjukvård utifrån de områden som följts
upp.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"En rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer inom
äldreomsorgen har presenterats för stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt att angivna hälsooch sjukvårdsindikatorer identifieras inom äldreomsorgen som
bedrivs både i kommunal och privat regi. De kvalitetsindikatorer
som presenteras är frekventa behov som behöver följas
kontinuerligt för att tillgodose tillfredställande vård till vårdtagaren.
I en tid då äldreomsorgen behöver ta höjd för pågående pandemi är
det vår uppfattning att dessa indikatorer behöver prioriteras
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framgent.
Sverigedemokraterna ser positivt på att de enskilda indikatorerna
påvisar goda resultat i sin helhet men vi är dock kritiska till att
resultat från föregående år inte har presenterats. Vår uppfattning är
att detta är värdefullt för att kunna identifiera om det kan föreligga
eventuella brister inom verksamheten för att kunna föreslå riktade
förbättringsåtgärder."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/103-11 (Godkänd - R 2) Tjänsteutåtande Rapport
om hälso- och sjukvårdsindikatorer
 HÄ 2021/103-10 Bilaga 1. Tabell Axelsbergs vård- och
omsorgsboende
 HÄ 2021/103-1 Bilaga 5. Tabell Åsengårdens vård- och
omsorgsboende
 HÄ 2021/103-7 Bilaga 4. Tabell Solberga vård- och
omsorgsboende
 HÄ 2021/103-8 Bilaga 3. Tabell Fruängsgårdens vård- och
omsorgsboende
 HÄ 2021/103-9 Bilaga 2. Tabell Axgårdens vård- och
omsorgsboende
 HÄ 2021/103-2 Bilaga 10. Tabell Socialpsykiatrins boende
 HÄ 2021/103-3 Bilaga 9. Tabell Älvsjö servicehus
 HÄ 2021/103-4 Bilaga 8. Tabell Trekantens servicehus
 HÄ 2021/103-5 Bilaga 7. Tabell Fruängsgårdens servicehus
 HÄ 2021/103-6 Bilaga 6. Tabell Älvsjögårdens vård- och
omsorgsboende
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