PRESSMEDDELANDE
Goda resultat för Nordmalings äldreomsorg
Nordmalings kommun får fortsatt goda betyg för kommunens äldreomsorg enligt Sveriges kommuner och
landstings undersökning Öppna jämförelser. Kommunen fortsätter att ha ett bra resultat i jämförelse
med resten av riket.
Nordmalings kommun får fortsatt goda betyg för sin äldreomsorg enligt Sveriges kommuner och landstings
undersökning Öppna jämförelser Äldre 2105. Undersökningen utgår bland annat från Socialstyrelsens stora
brukarundersökning som ställer frågor till brukare i alla kommuner.
-

Jag är glad att våra brukare uppskattar de insatser som omsorgspersonalen gör och hoppas att vi
ytterligare kan utveckla äldreomsorgen i vår kommun, säger Inga-Lill Jonsson, ordförande för sociala
utskottet.

Fortsatt goda betyg
Områden där kommunen sticker ut särskilt positivt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten 52 % (riket - medel 40 , median 42)
Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten 57 % ( riket - medel 49, median 49)
Hemtjänsten i sin helhet 95% (riket - medel 89, median 91)
Riskförebyggande åtgärder i särskilt boende 89 % (riket- medel 55, median 58)
Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende 50 % (riket - medel 40 , median 41)
Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende 53 % ( riket - medel 40, median 41)
Särskilt boende i sin helhet 91 % (riket - medel 82, median 83)
Mat och måltidsmiljö 79 % (riket- medel 63, median 63)

Kommunen har bildat en analysgrupp som har i uppdrag att prioritera åtgärder utifrån undersökningen. Syftet är
arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten inom de områden som mätningen avser. Samtidigt pågår även olika
utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen, exempelvis inom kultur, demensvård och brukarråd.
-

Det är glädjande att brukarna ger ett gott betyg för de insatser de får av äldreomsorgen, säger socialchef
Ann-Sofie Appelblad. Personalens goda arbete ger ett gott resultat när det gäller kvalitet i vård- och
omsorgsinsatser till brukarna. Analys och åtgärder sker även i dialog med personal och brukare.

Öppna jämförelser Äldre
Rapporten Öppna jämförelser tas fram av SKL utifrån ett antal olika mätmaterial exempelvis olika
kvalitetsregister, inrapporterad statistik och Socialstyrelsens stora brukarundersökning. Uppgifterna kommer
bland annat från nationella kvalitetsregister, nationella register och nationella enkätundersökningar – exempelvis
Socialstyrelsens stora brukarundersökning.
Observera att rapporten gjorts om något mellan 2014 och 2015 vilket innebär att siffrorna sinsemellan är svåra
att jämföra.
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