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Ansökan om medel från Kompetensstegen.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
ansökan om medel från Kompetensstegen.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Verksamhetschef

Sammanfattning
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning som regeringen gör för
att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och
kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg för äldre.
Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med samtliga utförare på
Kungsholmen diskuterat fram ett förslag till ansökan om medel från
Kompetensstegen. Under förutsättning att medel beviljas kommer
personalen att erbjudas kompetensutveckling inom följande områden -
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dokumentation, bemötande, anhörigstöd samt förhållningssätt i vård vid
livets slut.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet Äldre och
funktionshindrade.

Bakgrund
Regeringen har inlett Kompetensstegen – en flerårig nationell satsning för
att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och
kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under åren
2005-2007 har drygt en miljard kronor reserverats för detta ändamål.
Pengarna kan användas under tre år om kommunen beviljas medel från
och med år 2005. Får kommunen stöd senare under treårsperioden blir
användningsperioden kortare. Det är regeringen som fattar beslut om stöd
efter förslag från Kompetensstegen. Aktiviteterna skall sedan påbörjas
inom sex månader efter beslutet. Ansökan kan göras vid fem olika
tillfällen under tidsperioden.
För Stockholms stad gäller att ansökan görs av kommunstyrelsen.
Stadsdelarnas olika ansökningar samordnas av Kompetensfonden.
Tre kriterier är centrala vid bedömning av ansökningarna:
• Långsiktighet: De kompetensutvecklingsaktiviteter och
verksamhetsförändringar som genomförs med stöd från
Kompetensstegen måste även efter periodens slut kunna leva
vidare som en integrerad del av kommunens ordinarie verksamhet.
• Verksamhetsnära. Utbildningen skall ske i nära anslutning till
arbetsplatsen och riktar sig till den personal som arbetar nära den
äldre, i första hand undersköterskor och vårdbiträden.
• Brukarperspektiv. Aktiviteterna skall utgå från brukarnas, det vill
säga de äldres och deras anhörigas behov.
Följande kostnader kan sökas från Kompetensstegen:
• Processledning/projektledning, avser särskilt avdelad tid för att
leda och koordinera de aktiviteter som planeras.
• Lärare/handledare, avser kostnaden för tid som åtgår för personal i
den egna verksamheten att medverka i utvecklings – och
utbildningsinsatser som ingår i ansökan.
• Externa utbildningskostnader, avser kostnaden för att anlita externa
utbildare eller externt utvecklingsstöd.
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Lokaler/internat för utbildningsändamål. Verksamhetsnära
kompetensutveckling förutsätter dock att så stor del som möjligt
genomförs på eller nära arbetsplatsen.
Teknisk utrustning, kan exempelvis avse datorer och programvara
för studieplatser på arbetsplatsen eller viss utrustning för att kunna
genomföra aktiviteten.
Information/erfarenhetsarbete.
Uppföljning/utvärdering, avser kostnader och tid som särskilt åtgår
för uppföljning/utvärdering. Kan även avse extern utvärderare eller
utvärdering som genomförs av flera kommuner i samverkan.

Kostnader som inte kan sökas från Kompetensstegen:
• Arbetstid för deltagare, oavsett om vikarie sätts in eller ej.
• Kartläggning/analys/förberedelser.
• Verksamhetsförändringar, kan tex. avse förändringar av delegation,
schemaläggning, bemanning, arbetsledartäthet, logistik som är
nödvändig för att uppnå utvecklingsmål eller ny/förändrad
verksamhet.
Eftersom kommunen/stadsdelen ansvarar för kvaliteten i verksamheten är
det också den som avgör vilka strategiska kompetensutvecklingsinsatser
som behövs oavsett driftform. De privata utförarna kan delta i
gemensamma aktiviteter tillsammans med stadsdelen eller genomföra
egna aktiviteter inom Kompetensstegens ram om stadsdelen anser att det
är bra för verksamheten.

Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att medel söks till samtliga utförare på
Kungsholmen för att kompetensutveckla personalen som arbetar nära
äldre inom äldreboende samt hemtjänst.
Förvaltningen har valt att inkomma med en ansökan till Kompetensstegen
i samarbete med samtliga utförare inom nämndens ansvarsområde dvs.
både privata entreprenörer och egenregiutförare..
Stadsdelen har haft diskussioner med alla utförare för att komma fram till
gemensamma prioriteringsområden. Kontakt har även tagits med personal
från Kompetensstegen för att diskutera en realistisk ansökan.
Inom följande tre områden kommer stadsdelen att erbjuda personalen
kompetenshöjning om medel beviljas.
• Dokumentation.
• Bemötande inkl. anhörigombudsutbildning
• Förhållningssätt i vård vid livets slut.
Stadsdelens planering var att ansöka om medel till samtliga tre
utbildningsområden vid det första ansökningstillfället. Efter diskussioner
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med Kompetensstegen har förvaltningen kommit fram till att prioritera
ansökan avseende medel till dokumentation vid det första
ansökningstillfället.
Vid nästa ansökningstillfälle, som infaller i mars månad 2006, kommer
ansökan avseende bemötande och förhållningssätt i vård vid livets slut att
preciseras.
Personal från såväl hemtjänst som äldreboenden oberoende av vem som
driver verksamheten kommer att delta i utbildningen. Detta har betydelse
för samverkan samt för ett gemensamt synsätt hos personalen, vilket
kommer brukarna och deras anhöriga tillgodo oberoende av i vilken form
de får omsorg. Det är den personal, som står närmast brukarna,
undersköterskor samt vårdbiträden som kommer att vidareutbildas. Som
resurspersoner när det gäller utbildning i Dokumentation samt
Förhållningssätt i vård vid livets slut kommer mentorer att utbildas på
arbetsplatserna. Dessa skall rekryteras från arbetslaget och ha sin bas där.
Kompetenshöjning via föreläsning samt egen handledning kommer att ges
till mentorerna. Dessa skall i sin tur vara resurspersoner för övrig personal
i arbetslaget och handleda samt vara i vissa fall leda studiecirklar. För
mentorerna kan uppdraget vara början till en ny karriärväg. Det är därför
viktigt att nya mentorer utbildas från arbetslagen så att de nyvunna
metoderna lever kvar i verksamheten även efter aktivitetens slut.
Bilagor:
1. Huvudansökan A.
2. Aktivitetsbilaga B, nr 1. Dokumentation.
3. Aktivitetsbilaga B, nr 2. Bemötande-anhörigombudsutbildning.
4. Aktivitetsbilaga B, nr 3. Förhållningssätt i vård vid livets slut.
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