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Omvandlingsbidrag demens 2018
Förslag till beslut
1. Förslagetom ett särskilt omvandlingsbidragför demensomvårdnad
inom särskilt
boendeantas.
2. Initiativ (S): Omvandlingsbidragfrån nämnden2018-03-06 ansesbesvarad.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning
I Vård- och omsorgsnämnden
2016-12-13 beslutadesatt två avdelningar(totalt 21 platser)på
Slottsovalenskulle omvandlastill demensavdelningar
succesivt.I mars2018 är 12 av
platsernaomvandladetill demensplatser.
För att säkerställaatt personermed en demensdiagnos,
som idag har en somatiskplatspå
särskiltboende,skafå den särskildavård- och omsorgsom de har behovav, planeradesi
sambandmedbeslutetom Slottsovalen,att övriga verksamheterunder2017 skulle få ett
särskiltsåkallat ”omvandlingsbidrag”.Detta bidragföreslåsatt ävenutbetalasunder2018.
Bidragetsstorlek baseras,i dettaförslag,på antaletpersonersom,den 1 mars2018,bor på en
somatiskavdelningoch som har en diagnostiseraddemenssjukdom.
Verksamheterna
får
skillnadenmellanersättningför en somatiskplatsoch ersättningför en demensplats.
Under
2018är det 176 kronor per dygn (egenregi) och 182 kronor per dygn (entreprenad).Bidraget
skabetalasut underhela 2018 oavsettom antaletpersonerförändrasunderåret.
Bedömningenär att omvandlingsbidraget
på totalt 1 878 290 kronor kan finansierasinom ram
och att de aktuellaverksamheterna
kommeratt kunnage en mer anpassadvård och omsorgtill
de boendemeddemenssjukdom,
inom sin budgetram.

Bakgrund
Det finns 231 lägenheterfördeladepå fyra särskildaboendeni Värmdökommun.Dessutom
finns åtta lägenheteravseddaför korttidsboende/växelvård.
Av de 231 lägenheternaär 124
stycken(2018) avseddaför personermedutreddademenssjukdomar
, inklusive alla lägenheter
på Slottsovalen. Övriga 107 lägenheterhar somatiskinriktning men där bor ocksåpersoner
meddemenssjukdomar.
Vård- och omsorgsnämnden
beslöt2016-12-13 §116 att två avdelningar(totalt 21 lägenheter)
på Slottsovalen(drivs av Aleris på uppdragav Värmdö kommun)succesivtskulle omvandlas
till demensavdelningar.
I dagsläget(mars2018) bor det fortfarande9 personer på Slottsovalen
somenbarthar en somatiskdiagnos.
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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, 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
29 personer med en diagnostiserad demenssjukdom bor idag (1 mars 2018) 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” även under
2018. Bidragets storlek baseras på antalet personer som, den 1 mars 2018, 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 2018 är
det 176 kronor per dygn (egen regi) och 182 kronor per dygn (entreprenad). Bidraget ska
betalas ut under hela 2018 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.
Verksamhet

Omvandlingsbidrag 2018

Attendo Ljung

Antal boende med
demensdiagnos på
somatisk plats 2018-03-01
7 personer

Gustavsgården

11 personer

365 x 11 x 176 kr = 706 640 kronor

Djuröhemmet

11 personer

365 x 11 x 176 kr = 706 640 kronor

Totalt

29 personer

1 878 290 kronor

365 x 7 x 182 kr = 465 010 kronor

Bedömning
Bedömningen är att omvandlingsbidraget, på totalt 1 878 290 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.
Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.
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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.
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