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Sammanfattning
Omvårdnadslyftet är en regeringsstödd satsning som syftar till att
stimulera de olika huvudmännens arbete med att stärka
kompetensen inom äldreomsorgen samt omsorgen om
funktionshindrade för att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina
yrkesroller. Stadsbidraget får användas för utbildning som höjer den
grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för
specialiserade uppgifter. Omvårdnadslyftet pågår under åren 2011samt halva året 2014. Socialstyrelsen förbereder, administrerar och
följer upp insatserna. Huvudmålet är att höja omsorgspersonalens
kompetens och därmed höja kvaliteten. Äldreförvaltningen har i år
ansökt om stimulansbidrag enligt 2014 års fördelningsram samt
eventuellt återstående medel. Medlen ska förbrukas under det första
halvåret 2014. Vid ansökningstillfället är inte fördelningsbeslutet
utskickat och den sökta summan är därför inte känd. Samtliga
utförare av äldreomsorg i Stockholms stad har möjlighet att ta del
av medlen.
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Bakgrund
De yrkesgrupper som finns närmast dem som behöver vård och
omsorg är undersköterskor och vårdbiträden är och är därför viktiga
i arbetet med att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom
äldreomsorgen. Kvaliteten i vården och omsorgen uppstår i det
enskilda mötet mellan människor.
De vård- och omsorgsuppgifter som utförs i äldre personers hem är
i dag ofta mer avancerade än tidigare. Sjukvård som tidigare
utfördes på sjukhus utförs i dag i hemmet. Som en följd av det kan
många äldre bo kvar hemma, även om de har ett stort behov av vård
och omsorg, vilket gör att vård- och omsorgsarbetet blir alltmer
komplicerat och att behovet av kompetent personal kontinuerligt
ökar.
I Socialstyrelsens SOSFS 2011:12 allmänna råd om grundläggande
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om
äldre ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av
bestämmelsen 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453)
om lämplig utbildning och erfarenhet. Stadsbidraget
omvårdnadslyftet ger möjlighet att genomföra kompetenshöjande
insatser vilket underlättar för verksamheterna att leva upp till de
krav som ställs.

Ärendets beredning
Ärendet har behandlats på förvaltningsgruppen den 15 januari 2014.
Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 14
januari 2014, och äldrenämndens råd för funktionshinder har tagit
del av ärendet den 30 januari 2014.

Ärendet
Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden men även den
kompetens som behövs för mer specialiserade uppgifter. Ett av målen
är förutom att stärka kompetensen inom äldreomsorgen också att
stimulera det långsiktiga arbetet. Socialstyrelsen har på regeringens
uppdrag tagit fram allmänna råd om grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS
2011:12) vilka anknyter till omvårdnadslyftet.
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Målgrupp
Målgruppen är den personal där yrkeskraven i regel är en gymnasial
utbildning, t.ex. undersköterskor och boendestödjare oavsett
anställningsform. Omvårdnadslyftet ger möjlighet till
kompetensutveckling för de personer som saknar gymnasial
vårdutbildning eller som behöver komplettera sin utbildning.
Omvårdnadslyftet syftar till att stärka vårdbiträden och
undersköterskors grundläggande kompetens samt den kompetens
som krävs för mer specialiserade uppgifter. Målgruppen omfattas
även av timanställda och vikarier inom samtliga verksamheter
oavsett regiform.
Användningsområden för stimulansbidraget
Stimulansbidraget får användas till utbildning som utgår från
kurserna i det nya vård- och omsorgsprogrammet inom
gymnasieskolan, det så kallade Gy 11 samt till utbildning i svenska
1 och 2. Socialstyrelsen har listat de kurser som satsningen får
användas till. Utbildningen kan genomföras genom traditionell
undervisning, distanskurser eller validering. Från och med 1 juli
2012 finns även möjlighet att använda stimulansmedlen till
utbildning av personal som arbetar med specialiserade uppgifter.

Medlen betalas ut baserat på hur många poäng som lästs in. Det
överskott som blir kvar när man betalat
utbildningsanordnaren/skolan får användas fritt, exempelvis till
vikarieersättning, inköp av material eller annat. Satsningen ska inte
ersätta de utbildningsinsatser som redan genomförs utan är tänkta
som ett komplement och en förstärkning.
Krav för att få använda stimulansbidraget
Ett krav för att få använda stimulansmedlen är att utbildningarna
genomförs enligt det nya vård- och omsorgsprogrammet (Gy 2011).
Detta ställer krav på att utbildningsanordnarna har möjlighet och
kompetens att genomföra utbildningarna efter de nya kraven.
Ett annat krav från Socialstyrelsen för att få ta del av medlen är att
en inventering av personalens kompetens görs, avseende de
verksamheter, eller de delar av verksamheter som önskar ta del av
bidraget. Efter avslutad utbildning ställs krav på redovisning av de
utbildningsinsatser som genomförs samt en redogörelse för antalet
godkända gymnasiepoäng som uppnåtts genom satsningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen ser ett behov av vidareutbildning av
omsorgspersonal inom äldreomsorgen och ser också ett behov av att
inventera personalens kunskaper och utbildning.
Förutom de vinster som följer med en ökad utbildningsgrad ser
äldreförvaltningen också sekundärvinster med satsningen i form av
den ökade kunskap som inventeringen av personalens kunskaper
ger. Den kunskap som redovisningen ger är värdefull för det
långsiktiga arbetet med att förbättra kvaliteten i stadens
äldreomsorg.
Satsningarna som genomförs med stimulansmedel är en
förstärkning och ett komplement till befintliga medel för utbildning
och kompetensutveckling. Detta innebär att äldreförvaltningen
fortsätter med att genomföra och bekosta utbildningar enligt den
plan som är lagd för 2014. Det är angeläget att även erbjuda de
privata utförarna kompetenshöjande insatser. Äldreförvaltningens
övergripande mål är att förbättra all äldreomsorg i staden. Idag
utförs omkring 60 procent av äldreomsorgen av privata aktörer
varför kompetenshöjande satsningar bör genomföras även för den
del av omsorgen som drivs i privat regi.
Äldreförvaltningen har ansökt om stimulansmedel för 2014. Många
utförare av äldreomsorg har redan påbörjat utbildning av sina
medarbetare förväntas fortsätta under 2014.
Äldreförvaltningen anser att omvårdnadslyftet är ett bra sätt att
stärka omsorgspersonalens kompetens samt att förbättra
äldreomsorgen som helhet. Äldrenämnden godkänner
äldreförvaltningens ansökan till Socialstyrelsen om stadsbidrag,
omvårdnadslyftet enligt 2014 års fördelningsram. Äldrenämnden
ger äldreförvaltningen i uppdrag att administrera omvårdnadslyftet.
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