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Aterrapportering handlingsplan PWC revisionsrapport Granskning och
styrning, ledning och uppfoljning av bistandsbedomning for hemtjanst
Sammanfattning
PWC genomforde i September 2016 en granskning av styrning, ledning och uppfoljning av
bistandsbedomning for hemtjanst. Forvaltningen tog fram en handlingsplan med atgarder som
presenterades for namnden i novemb er 2016. I planen ingick att under 2017 lamna en rapport till
Vard- och omsorgsnamnden over de atgarder som planerats och verkstallts for att folja PWC:s
rekommendationer.

Beslutsforslag
Vard- och omsorgsnamndens beslut
Vard- och omsorgsnamnden beslutar att anteckna rapporten till protokollet

Bakgrund
Vid granskningen i September 2016 lamnade PwC foljande rekommendation till vard-och
omsorgsnamnden;
• Analysera skillnaderna i bistandsbedomningen och sakerstalla forutsattningarna for en rattssaker
bistandsbedomning.
• Fortsatta det pagaende arbetet med att minska antalet ej uppfoljda beslut och att sakerstalla att
gallande beslut motsvarar aktuella behov hos brukaren och att beslut foljs upp i nnan de gar ut.
• Utveckla uppfoljningen av hemtjanst utforare och sakerstalla att fordjupad kvalitetsuppfoljning
gors enligt plan.
Forvaltningen tog fram en overgripande handlingsplan for 2017 som tydligt kopplar till P\vC:s
rekommendationer enligt ovan. Se bilaga 2.

Forvaltningens slutsatser
Forvaltningen har under aret arbetat utifran den handlingsplan som beslutades av Vard- och
omsorgsnamnden i november 2016. Foljande resultat finns att rapportera;
• For att sakerstalla for utsattningarna for en rattssaker bistandsbedomning arbetar
bistandshandlaggarna med utredningsmodellen IBIC (Individens behov i centrum) - ett behovs
inriktat och systematiskt arbetssatt. Arbetssattet okar rattsakerheten och ger forutsattningar for
likabedomning samt battre mojlighet att beskriva individens behov och ger individen delaktighet.
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Implementeringen fortsatter med kontinuerlig handledning och stod av kvalitets utvecklare inom
aldreomsorgen och uppfoljningar planeras att ske kontinuerligt for att sakerstalla likabedomningar.
• Vid analys av skillnaderna i bistandsbedomningarna pa handlaggarniva har uppf oljningar av
berakningsmodellen IBS (Individucll b ehovsanpassad segmcntering) gjorts under oktober-december
2016 samt januari - februari 2017. Uppfoljningen visar pa blister nar handlaggarna anvander
berakningsmodellen IBS, det finns oklarheter om hur berakningsmodellen skall anvandas samt
otydlighet i rutiner for anvandandet. Atgarder ar vidtagna, berakningsmodellen IBS har justerats och
kompletterats av foretaget InRikta i samarbete med forvaltningen, vilket nu ger sto rre tydlighet och
klarhet i anvandandet. Avstamning har gjorts med handlaggarna efter justering och komplettering
och information. For att sakerstalla ratt anvandande av berakningsmodellen IBS bor upp foljning ske
kontinuerligt framover. Att arbeta med IBIC och IBS ger kvalitetssakring for bistandsb edomning.
• Pa enheten for stod till aldre och funktionsnedsatta ar arbetet i mottagn ingsgruppen ett arbetssiitt
som ger handlaggarna en effektivare tidsanvandning som i sin tur frigor tid att a nvandas till
uppfoljning av individers bistandsbeslut. Effekten har blivit att handlaggarna har fatt tid till
uppfoljning av b rukarens bistandsbeslut, sa att beslut foljs upp innan de gar ut.
Nar utredningsmodellen IBIC nu ar pa vag att implementeras sa ska uppfo ljningar pa individniva av
maluppfyllelse, upplevelse av livskvalitet och uppfattning om insatsernas kvalitet ske innan
beslutstiden gar ut. PLffekterna av dett a kommer att bli synligt under 2018 nar individuella
uppfoljningarna av bistandsbesluten utifran IBIC ar implementerat.
• Verksamhetsuppfoljning av hemtjanst utforarna kommer att ut\fecklas avseende metoder och
stodsystem. En kvalitetsuppfoljning av hemtjanstens utforare har genomforts och rapporterats till
Yard- och omsorgsnamnden 2017-06-20.
Darmed far for\ raltningen anses ha verkstallt d en beslutade handlingsplanen

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Vard- och omsorgsnamnden 2016-11-29

Bilagor
1. Revisionsrapport PwC "Granskning av styrning, ledning och uppfoljning av bistandsbedomning
for hemtjanst Osterakers kommun", 2016 September
2. Yttrande gallande revisionsrapport "Granskning av bistandsbedomning inom hemtjansten",
2016-11-29
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