Nätverket

”KPR lyssnar
på oss!”

RPG-distrikt Småland-Öland

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i en
gemensam rapport presenterat öppna jämförelser om vård och omsorg
om äldre.

Goda omdömen!
Äldreomsorgen i Sverige blir allt mer kunskapsbaserad. Stödet för detta sker
genom exempelvis vägledningar, webbutbildningar och kvalitetsregister.
Samtidigt visar jämförelserna att det är stora skillnader i kvalitet, dels
mellan kommuner och dels mellan män och kvinnor. Ett tydligt område som
måste uppmärksammas handlar om samarbetet i vården mellan kommuner
och landsting. Det kan röra sig om information, men också allmänt
omhändertagande. Detta berör speciellt äldre med omfattande behov av vård
och omsorg.
Några resultat:






Män med hemtjänst är mer nöjda med tillgängligheten till
hemtjänstpersonal, sjuksköterskor och läkare jämfört med kvinnor
med hemtjänst. 47 procent av männen anger att det är mycket eller
ganska lätt att få kontakt med personal jämfört med 44 procent för
kvinnor.
48 procent av äldre i särskilt boende uppger att de är nöjda med
boendemiljön i det särskilda boendet. Kvinnor är något mer nöjda än
män.
Antalet fallskador för kvinnor och män över 80 år är oförändrat i
jämförelse med tidigare år. Antalet fallskador är högre hos kvinnor än
hos män.
Funktionsförmågan 12 månader efter en stroke har förbättrats i
jämförelse med tidigare år.
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Det finns stora skillnader vid förskrivning av läkemedel. På
kommunnivå är det stora skillnader. För personer över 75 år i särskilt
boende som har mer än tio läkemedel varierar det mellan 8,6 procent
som lägst andel och 45 procent i en kommun med högst andel.
Äldre med hemtjänst träffar i genomsnitt 15 olika personal under en
tvåveckorsperiod. Det är stor spridning mellan kommunerna, från sju
till 23 personal under samma tidsperiod.
Inom särskilt boende uppger 45 procent att de är nöjda med de sociala
aktiviteterna.
Kvinnor upplever sig mindre ensamma än männen. 46 procent för
kvinnor och 43 procent för männen.

I en kommentar säger Håkan Sörman, Sveriges Kommuner och Landsting:
- Det är en självklarhet att alla äldre ska få likvärdig vård och omsorg,
oavsett vilket kön de har. Vi kan inte prata om hög kvalitet i verksamheten
om det finns stora könsskillnader som inte har medicinska orsaker.
- Det finns mycket att vinna på en förstärkt samverkan mellan kommuner
och landsting i vården och omsorgen om äldre.
Läs mer:
Öppna jämförelser, Socialstyrelsen där man kan studera varje enskild
kommun (finns också på RPG:s hemsida)
Statskoll, Kvalitetsregister hjälper äldre till bättre vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting, Skillnader i äldreomsorgen behöver
utjämnas

Ur ett RPG-perspektiv.
I Kommunala pensionärsrådet kan det vara lämpligt att tillsammans
analysera resultaten på kommunnivå.
Vad säger resultaten?
Vad behöver förbättras?
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