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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 omsorgen om funktionshindrade
samt ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Statsbidraget får användas för utbildning som höjer den
grundläggande kompetensen samt den kompetens som behövs för
specialiserade uppgifter. Omvårdnadslyftet pågår 2011 till sista juni
2014 och Socialstyrelsen förbereder, administrerar och följer upp
insatserna. Huvudmålet är att höja omsorgspersonalens kompetens
och därmed höja kvaliteten.
För år 2014 har Socialstyrelsen den 12 mars beslutat att tilldela
Stockholms kommun medel om 16 538 597 SEK och
äldreförvaltningen har uppdrag att administrera detta. En del av
medlen har använts för att ersätta utbildning som påbörjades under
2013 och blev uppskjuten till 2014, cirka 6 miljoner. Resterande
10,5 miljoner har utförare kunnat ansöka om att ta del av för ny
utbildning som genomförs 2014. Totalt har 72 enheter, den
övervägande majoriteten privata utförare, ansökt om knappt 30
miljoner.
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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
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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. Många vårduppgifter 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. Statsbidraget
omvårdnadslyftet ger möjlighet att genomföra kompetenshöjande
insatser vilket underlättar för verksamheterna att leva upp till de
krav som ställs.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningens avdelning för
Utbildning och administration.
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.
Medlen betalas ut baserat på hur många poäng som lästs in.
 En poäng ur det nya vård- och omsorgsprogrammet ger 50
kronor
 En yrkeshögskolepoäng ger 200 kronor
 En högskolepoäng ger 700 kronor
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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.
För att genomföra ny utbildning inom ramen för Omvårdnadslyftet
år 2014 har 72 enheter, 50 olika företag och två kommunala
enheter, ansökt om medel om knappt 30 miljoner. Det har funnits
10,5 miljoner att fördela för ny utbildning 2014. I ansökan har
enheterna fått ange hur många medarbetare de ansöker om medel
för och det antal poäng, och på vilken nivå, de planerar att
medarbetarna hinner läsa fram till och med 2014-06-30.
De enheter som ansökt om medel för Omvårdnadslyftet har fått en
summa reserverad åt sig. Medlen för Omvårdnadslyftet 2014 har
räckt till en basersättning om 250 gymnasiepoäng per anmäld
medarbetare, vilket motsvarar 2-3 gymnasiekurser, plus ytterligare
några hundra poäng per ansökande enhet. Ingen enhet har kunnat få
mer än 500 000 SEK, motsvarande 10 000 gymnasiepoäng.
Ansökningar om medel för högskolepoäng har beviljats fullt ut. Det
har totalt ansökts om 555 högskolepoäng motsvarande 388 500
SEK. Utbetalning av medel sker efter att redovisning av tagna
poäng har gjorts till äldreförvaltningen.
Senast den 15 september 2014 ska äldreförvaltningen göra en
redovisning till Socialstyrelsen. Redovisning ska innehålla en
inventering av formell utbildningsnivå hos personal som deltagit i
utbildning, genomförda utbildningsinsatser och antalet godkända
poäng som har uppnåtts inom ramen för Omvårdnadslyftet.

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.
Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden att lägga ärendet till
handlingarna.
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