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Omvandlingsbidrag demens 2017
Förslag till beslut
Förslaget om ett särskilt omvandlingsbidrag för demensomvårdnad inom särskilt boende
antas.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning
I Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 beslutades att två avdelningar (totalt 21 platser) på
Slottsovalen omvandlas till demensavdelningar succesivt.
För att säkerställa att personer med en demensdiagnos, som idag har en somatisk plats på
särskilt boende, ska få den särskilda vård- och omsorg som de har behov av, planerades i
samband med beslutet om Slottsovalen att övriga verksamheter under 2017 skulle få ett
särskilt så kallat ”omvandlingsbidrag”.
Bidragets storlek baseras, i detta förslag, på antalet personer som, den 15 januari 2017, bor på
en somatisk avdelning och som har en diagnostiserad demenssjukdom. Verksamheterna får
skillnaden mellan ersättning för en somatisk plats och ersättning för en demensplats. Under
2017 är det 176 kronor per dygn (egen regi) och 183 kronor per dygn (entreprenad). Bidraget
ska betalas ut under hela 2017 oavsett om antalet personer förändras under året.
Bedömningen är att omvandlingsbidraget på totalt 2 071 010 kronor kan finansieras inom
ram och att de aktuella verksamheterna kommer att kunna ge en mer anpassad vård och
omsorg till de boende med demenssjukdom, inom sin budgetram.

Bakgrund
Det finns 231 lägenheter fördelade på fyra särskilda boenden i Värmdö kommun. Dessutom
finns åtta lägenheter avsedda för korttidsboende/växelvård. Av de 231 lägenheterna är 92
stycken avsedda för personer med utredda demenssjukdomar. Övriga 139 lägenheter har
somatisk inriktning men där bor också personer med demenssjukdomar.
Efter analys av befintliga avdelningar på kommunens särskilda boenden beslutades i Vårdoch omsorgsnämnden 2016-12-13 §116 att två avdelningar (totalt 21 lägenheter) på
Slottsovalen (drivs av Aleris på uppdrag av Värmdö kommun) succesivt omvandlas till
demensavdelningar.
Som en tillfällig lösning omvandlas de somatiska avdelningarna på Slottsovalen till så kallade
mixade/blandade avdelningar där platsen ersätts utifrån att
•

den boende har en demensdiagnos = ersättning demensplats
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•

den boende inte har en demens diagnos = ersättning somatisk plats.

Avdelningarna kommer att övergå till renodlade demensavdelningar den dagen som alla
boende har en demensdiagnos.
För de personer med demensdiagnos, som idag har en somatisk plats på särskilt boende och
som vill bo kvar, planerades i samband med beslutet om Slottsovalen, att övriga särskilda
boenden för äldre, under 2017, skulle få ett särskilt så kallat ”omvandlingsbidrag”. Bidraget
ska säkerställa att de personerna får den särskilda vård- och omsorg som de har behov av
utifrån sin demenssjukdom.

Ärendebeskrivning
32 personer med en diagnostiserad demenssjukdom bor idag (15 januari 2017) på en
avdelning med enbart somatiska platser. För att säkerställa att dessa personer får den särskilda
vård och omsorg som personer med demenssjukdom kan behöva, föreslås att Gustavsgården,
Djuröhemmet och Attendo Ljung, får ett särskilt så kallat ”omvandlingsbidrag” under 2017.
Bidragets storlek baseras på antalet personer som, den 15 januari 2017, bor på en somatisk
avdelning och som har en diagnostiserad demenssjukdom. Verksamheterna får skillnaden
mellan ersättningen för en somatisk plats och ersättningen för en demensplats, under 2017 är
det 176 kronor per dygn (egen regi) och 183 kronor per dygn (entreprenad). Bidraget ska
betalas ut under hela 2017 oavsett om antalet personer förändras under året.
Under året kommer Biståndsavdelningen att göra särskilda individuppföljningar hos samtliga
personer med demensdiagnos, boende på somatisk avdelning, för att bedöma om de har vårdoch omsorg utifrån sina behov.
Omvandlingsbidrag 2017

Attendo Ljung

Antal boende med
demensdiagnos på
somatisk plats 2017-01-15
6 personer

Gustavsgården

11 personer

365 x 11 x 176 kr = 706 640 kronor

Djuröhemmet

15 personer

365 x 15 x 176 kr = 963 600 kronor

Totalt

32 personer

2 071 010 kronor

Verksamhet

365 x 6 x 183 kr = 400 770 kronor

Bedömning
Bedömningen är att omvandlingsbidraget, på totalt 2 071 010 kronor, kan finansieras inom
ram och att de aktuella verksamheterna kommer att kunna ge en mer anpassad vård och
omsorg till de boende med demenssjukdom, inom sin budgetram.
Ekonomiska konsekvenser

Finansieringen av omvandlingsbidraget ryms inom beslutad budgetram för bistånd. Bidraget
bör ge positiva effekter för aktuella verksamheter.
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Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

De boende med demenssjukdom kan få en mer anpassad vård och omsorg även om de bor på
en somatisk avdelning.
Konsekvenser för barn
Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling

Biläggs/Biläggs ej

Sändlista för beslutsexpediering
Utvecklingsavdelningen
Avtal och utvecklingsenheten
Biståndsavdelningen
Vård- och omsorgsavdelningen
Attendo Ljung

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorgs-och välfärdssektor

Veronica Östlin
Avdelningschef
Biståndsavdelningen

