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Socialnämnden
För kännedom till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige

GRANSKNING AV VÅRDKEDJOR OCH LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE

Hammarö kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i
Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums,
Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng
genomfört en gemensam granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre.
En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit
sammanhållande för projektet. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört
granskningen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och
kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre.
Granskningen har utgått från huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt
styrning, uppföljning och samverkan.

Granskningen som nu genomförts är i huvudsak en uppföljning av två tidigare
revisionsgranskningar. Dessa två granskningar är äldres läkemedelsanvändning och
avvikelserapportering vid kommunens äldreboende som genomfördes år 2010 och
den granskning som genomfördes år 2011 om vårdkedjan för äldre.

Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att Landstinget i
Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och
samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose
behov av vård och omsorg för äldre.

I nedanstående punkter sammanfattas granskningens rekommendationer:

 Kommunerna och landstinget bör ta fram en ny överenskommelse för att
tydliggöra samverkansarbetet mellan kommunerna och landstinget ur såväl ett
politiskt som ett tjänstemannaperspektiv. En liknande rekommendation
framfördes även i den tidigare granskningen av vårdkedjor från år 2011.

 Kommunerna och landstinget bör ta fram ett gemensamt system för
systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget och länets kommuner
för att säkerställa en god intern kontroll och följsamhet till riktlinjer och
rutiner.
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 Kommunerna och landstinget bör mer systematiskt följa upp om ingångna
överenskommelser och gemensamma rutiner följs.

 Samverkan mellan primärvård och sjukhusvård behöver förstärkas.
Landstinget bör ta fram rutiner och metoder så att primärvården utvecklas till
en tydligare aktör i vårdkedjan.

 Kommunerna bör i större utsträckning säkerställa att dokumentation innehåller
väsentlig information om resultatet av läkemedelsgenomgångar.

Den journalgranskning som genomförts har visat att det i flera av de granskade
fallen hade funnits möjlighet att undvika återinläggningar genom bättre planering,
och bättre samverkan i vården mellan sjukhus, hemsjukvård, kommunens vård och
omsorg samt primärvården. Genom att undvika återinläggning kan kvaliteten i
vården förbättras och resurser kan frigöras.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser socialnämndens svar, med
en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
iakttagelserna i rapporten, senast den 30 juni 2015.

Med vänlig hälsning

För Hammarö kommuns revisorer

Gunnar Törnqvist
Ordförande


