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Tryggt mottagande i hemmet
Bakgrund
I stadens budget för 2019 fortsätter stadens satsning på arbetssättet
”Tryggt mottagande i hemmet”. Målsättningen med insatsen är att
skapa förutsättningar för en tryggare och mer hållbar hemgång till
hemmet för den äldre. För detta ändamål har 10 mnkr avsatts i budget
2019 där stadsdelsnämnderna och äldrenämnden kan söka medel från.
Ansökan om medel görs från kommunstyrelsens centrala medelsreserv.
Ansökan
Förvaltningen har för avsikt att påbörja arbetet enligt
arbetsmodellen ”Tryggt mottagande i hemmet”. Målsättningen är att
skapa förutsättningar för en trygg och hållbar hemgång till hemmet
för den äldre genom att utveckla arbetet inom hemtjänsten i
samverkan med primärvården och primärvårdens rehabilitering.
Ett team som består av två undersköterskor kommer att arbeta enligt
denna modell. Undersköterskorna möter upp i hemmet i anslutning
till att den äldre skrivs ut från sjukhus eller korttidsboende.
Undersköterskan i teamet är ansvarig för att hjälpa den äldre med
att ta kontakter med distriktssköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut/sjukgymnast. När det gäller bedömning av behovet av
hemtjänstinsatser görs detta i nära samverkan med biståndshandläggarna.
En biståndshandläggare kommer ha ett särskilt ansvar för att
bedöma när en person som vårdas på sjukhus behöver få stöd och
insatser från teamet som arbetar med ”Tryggt mottagande i
hemmet”.
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Målsättning
Målet med utvecklingsarbetet är att
 den äldre ska uppleva en trygg och hållbar hemgång från
sjukhuset till hemmet.
 antalet återinskrivningar vid sjukhus ska minska.
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Styrning och uppföljning
Arbetet med ”Tryggt mottagande i hemmet” kommer att följas upp
genom samtal med de personer som fått insatser från detta team.
En checklista kommer att tas fram för att på ett strukturerat sätt följa
upp resultatet av arbetet och se om målsättningen uppnås.
En styrgrupp kommer att följa arbetet för att se vilket resultat som
detta arbetssätt uppnår. I styrgruppen kommer bland annat
enhetscheferna från beställarenheten och hemtjänsten att ingå.
Förvaltningen kommer även undersöka möjlighet till hur samverkan
med Bromma, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltningar som ingår i samma geografiska
fyrlingsområde, kan utvecklas för att uppnå samordningsvinster och
säkerställa likartat arbetssätt när det gäller arbetsmodellen ”Tryggt
mottagande i hemmet”.

Ekonomi
Årskostnaderna för att införa arbetssättet ”Tryggt mottagande i
hemmet” beräknas uppgå till följande;
Ansökan avser
Beräknad årskostnad
3,0 undersköterskor
1 500 tkr
0,5 biståndshandläggare
300 tkr
Lokalkostnad + övrigt
100 tkr
biståndshandläggare
och undersköterskor
Chef 10%
100 tkr
2 000 tkr

Kontaktperson

Ingrid Brännström
avdelningschef
avdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri
08-508 02615
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