


Äldreombudsmannens årsrapport 2017

Äldreombudsmannens uppdrag
• Ansvara för kommunens uppsökande verksamhet
• Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på 

kommunens verksamhet i syfte att utveckla och 
förbättra verksamheten

• Vara en neutral funktion som kan stödja den enskilde i 
kontakter med kommunen

• Företräda de äldre/anhöriga genom att 
medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga 
för äldres välfärd 



Uppsökande verksamhet
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Informationsträffar
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Inkomna ärenden

• 25 % fler ärenden jämfört med 2016. 
• 60 % stöd- och vägledning 
• 40% synpunkter/klagomål, vilket innebär färre 

diarieförda synpunkter/klagomål 
• 2016 var det jämt fördelat mellan dessa kategorier. 
• Telefon vanligaste vägen in;  75 %, följt av e-post 12 %
• Anhörig anmält 51 % av ärenden, brukare 42 %
• Könsfördelning 



Hantering av diarieförda klagomål

• Enligt kommunens rutin för synpunkter och klagomål
• Samverkan med Kvalitets- och utvärderingskontoret
• Samverkan med övriga Omsorgs- och 

äldreförvaltningen
• Kontakter med Socialförvaltningen



Klagomål/ verksamhetsområde

54%

23%

12%

8%

2%

1%

Hemtjänst/servicehus

Sjukhem o ålderdomshem

Korttidsboende

Gruppboende för personer med
demenssjukdom
Hemsjukvård/ rehabilitering

Växelvård



Vad klagar man på?
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Nytt för i år…

• Redovisar inte per utförare pga lågt antal ärenden. 
• Statistiken används internt 
• Kommer att finnas tillgängligt för utförarna vid 

önskemål



Klagomål gällande hemtjänst

• 52 diarieförda klagomål
• 37 av dessa riktar sig till de tre största utförarna, dvs 

Leanlink, Attendo och Humana
• 3 rör ej specificerad utförare/enhet
• 12 fördelar sig på övriga utförare



Klagomål gällande vårdboende

• 43 diarieförda klagomål
• 36 av dessa riktar sig till de tre största utförarna, dvs 

Leanlink, Attendo och Norlandia
• 12 av klagomålen gäller korttidsvård



Angelägna frågor

• Korttidsvård
• Mat i äldreomsorg
• Demensarbetslag
• Självbestämmande
• Bemanning och planering
• Ledsagning i hemtjänst
• Färdtjänst
• Inflyttning till särskilt boende
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