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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden beslutade 24 oktober 2013 § 34 att lämna
skrivelsen ”Nattbemanning vård- och omsorgsboenden” för
beredning till förvaltningen. Enligt skrivelsen önskas en
redovisning för hur det ser ut på vård- och omsorgsboenden inom
stadsdelen både drivna i egen regi och av entreprenörer.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts av avdelningen för äldreomsorg.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tagit del av förvaltningens
förslag.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade 24 oktober 2013 § 34 att lämna
skrivelsen ”Nattbemanning vård- och omsorgsboenden” för
beredning till förvaltningen. Enligt skrivelsen önskas en
redovisning för hur det ser ut på vård- och omsorgsboenden inom
stadsdelen både drivna i egen regi och av entreprenörer. Till
redovisningen bör förvaltningen också redovisa hur
nattbemanningen tas upp i förfrågningsunderlaget inför
upphandling.

Förfrågningsunderlagens bemanningskrav
Vid en upphandlingsprocess skriver staden in sina krav på
verksamhetens innehåll för kommande entreprenör i ett
förfrågningsunderlag. Dessa ska bekräftas av anbudsgivaren i
anbudet för att uppfylla de grundläggande kraven som staden har
på en entreprenör. Bemanningsnivåer hör till de grundläggande
kraven.
Alla vård- och omsorgsboenden på Södermalm som upphandlats
av staden och stadsdelsnämnden sedan 2007 har samma krav på
bemanningsnivåer som fanns under tiden då boendet drevs i egen
regi. I varje förfrågningsunderlag anges hur många timmar som
ska vara bemannade av omvårdnadspersonal nattetid på varje
enhet.
Entreprenören för Hornskrokens vård- och omsorgsboende har
valt att förstärka nattbemanningen med en personal finansierad av
stadens ”demenspengar”. Vanligast är dock att demenspengarna
används till att förstärka bemanningen på dagen för att öka
möjligheten till innehåll i vardagen med mer personlig
omvårdnad och aktiviteter. Vintertullens vård- och
omsorgsboende har en extra sjuksköterska på natten utöver krav i
förfrågningsunderlaget enligt anbudet.
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Södermalms vård- och omsorgsboenden kompletterar tillsyn och
säkerhet med larm som den enskilde bär på sig för att kunna kalla
på personalhjälp. På natten har boenden vid oro eller fallrisk
också sänglarm genom en larmmatta som indikerar till
omvårdnadspersonal om en boende stiger upp. Vid särskilt svår
oro och andra allvarliga tillstånd kan det beslutas om personligt
nattvak av boendets enhetschef.
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Vid avdelningens uppföljningar av nattbemanning har inga
avvikelser funnits från förfrågningsunderlagets bemanningskrav.
Nattbemanningen har granskats genom årliga oanmälda besök
vilka förekommit på de flesta boenden. Den har också granskats
genom att boenden fått lämna in sina bemanningslistor i
efterskott.
Sidan 3 och 4 ersätter
tidigare utskick till
ärende 22.

Bemanning på vård- och omsorgsboenden
Det finns enheter på vård- och omsorgsboenden som har delad
bemanning med andra boendeenheter på natten.
Nedanstående tabell redovisar nattbemanningen på Södermalms
vård- och omsorgsboenden i januari 2014.
Tabellen och tillhörande text är uppdaterad.
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1 ssk på plats
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Gemensamt för alla boenden, som har färre antal
omvårdnadspersonal än antalet enheter, är att demensenheterna
har stationär personal medan omvårdnadspersonalen alternerar
mellan de somatiska enheterna. På de boenden som har
tjänstgörande sjuksköterska på plats, ingår sjuksköterskan i
omvårdnadsarbetet på boendet, ofta med placering på en av
enheterna. På så sätt finns fysiska personer i tjänst på alla enheter
merparten av tiden. På Hornskroken som enbart har
demensenheter, varav två mindre enheter (sex respektive sju
boende), är personalen placerad vid fyra av enheterna och ger
tillsyn minst två gånger per timme till de två andra enheterna.

Bilagor
1. Skrivelse och protokollsutdrag ”Nattbemanning vårdoch omsorgsboende” Anders Göransson m. fl. (S)
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