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Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 – resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013
Om öppna jämförelser vård och omsorg
Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 48 indikatorer som tillsammans ska visa hur äldreomsorgen i kommunerna fungerar. Indikatorerna belyser kvalitet, hälsa och effektivitet utifrån olika perspektiv och områden.
Nyckeltalen i dessa jämförelser bygger på olika nationella register bl a: Svenska
palliativregistret, Riks-Stroke, Senior Alert, Patientregistret, Svenska demensregistret (SveDem), Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom
vid Demens (BPSD), Läkemedelsregistret, Registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning.
Huvuddelen av nyckeltalen som jämförs kommer ifrån - Socialstyrelsens årliga
enkätundersökning, alla över 65 år med hemtjänst el äldreboende Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen? För kommentarer se redovisning av den nationella
brukarundersökningen inom äldreomsorgen.
I presentationen ingår även nyckeltal från KKiK, t ex väntetid särskilt boende
(Kommunens kvalitet i korthet), t ex väntetid särskilt boende. För kommentarer
se denna redovisning.

Resultat Tjörns kommun
Även 2014 års jämförelser har temat sammanhållen vård och omsorg om sjuka
äldre som skall spegla kvaliteten inom den sammanhållna vården och omsorgen
där aktörerna har ett gemensamt ansvar. Nyckeltal som bygger på statistik om t
ex läkemedel, fallolyckor inom kommunen är ansvarsområden som Socialtjänsten inte äger fullt ut men där vi kan initiera samarbete och påtala brister för att
förebygga olyckor i samverkan.
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Registrering i Senior Alert registret har inte implementerats till fullo ännu inom
särskilda boenden. Det är därför svårt att tolka resultatet vad gäller åtgärder för
att förebygga fall, undernäring, trycksår och munhälsa inom särskilda boenden
på Tjörn.
Särskilt viktiga områden att förbättra inom Västra Götalandsregionen och
Tjörns kommun är framförallt läkemedelsanvändningen,
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De ekonomiska nyckeltal som här presenteras utgör underlag för budgetarbetet
och används vid analyser av verksamhetens effektivitet, produktivitet i relation
till satta mål för verksamheten. Tjörns hemtjänst kostar mindre per invånare än
riksgenomsnitt och jämförbara kommuner men mer vad gäller kostnaden per
brukare. Särskilda boenden däremot är något billigare än riksgenomsnittet och
jämförbara kommuner, både vad gäller kostnad per brukare och per invånare.
Fler personer bor i särskilt boende på Tjörn jämfört med liknande kommuner
medan färre har hemtjänst i åldern 65-w.
Dessa jämförelser med andra kommuner kan utgöra ett underlag för en diskussion om hur resurserna inom äldreomsorgen skall fördelas mellan vård och omsorg i ordinärt boende o i särskilda boenden och vilka potentialer för effektivisering som finns.
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