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Korttidsvård Nordanstigs kommun
Under de senaste åren har korttidsvården på Bållebo minskat från
39+2 vårdplatser till idag 18 vårdplatser. Detta för att behovet i
kommunen förändrats. Under åren 2010-2013 hade kommunen 5-7
dagars betalning/år på sjukhuset. Det är oftast på personer som väljer
att gå hem till egna boendet och inte till korttids.
Till en korttidsplats idag kommer man med biståndsbeslut enligt SoL,
men med höga HSL insatser både på sjuksköterskenivå samt Rehab
nivå.
FÖRDELAR med utökade korttidsplatser i Hassela:
Om vårdtagaren har anknytning till orten= närhet.
Bibehålla arbetstillfällen på orten.
NACKDELAR med utökade korttidsplatser i Hassela:
Finns behovet av 18 plus 18 vårdplatser?
I nuläget 21 vårdtagare på korttids, 1 på kö- mindre än 5 dagars
väntetid. Ingen risk för betalning i dagsläget.
Omvårdnadspersonal enligt socialtjänstlagen och med delegering
enligt hälso- och sjukvårdslagen:
Om Korttids startas på Björkbacken måste bemanningen öka p.g.a att
en korttidsplats kräver 0,8 årsarbetare samt husets utformning i flera
plan. Det kan innebära en bemanning på ca 1.0/plats (Detta är
omvårdnadspersonal dagtid). Idag är bemanningen på Björkbacken
0,64/plats.
Legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdslagen:
Sjuksköterskor måste utökas med 3 årsarbetare så att slutsumman
hamnar på 4 årsarbetare.
Sjukgymnast och arbetsterapeut- Hur lägger vi upp den tiden på de
som finns= utökning i arbetsgrupp. Medicinska resurser- hur bygger vi
upp det. Närhet av HC? Vad anser läkarna? Är de beredda att ta
läkaransvaret? Rond av doktor en dag i veckan. Medicinska
utrustningar som tex Syrgas, Sug, etc.
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Vårdkoordinator:
Vem håller i vårdplaneringar, planerar platserna, in och ut och har
logistiken. Finns inte utrymme i den tjänst som finns idag. Utökning av
tjänst med 0.5 årsarbetare.
Biståndshandläggare: Med på vård och omsorgsplanering idag
närhet till att kunna genomföra vårdplaneringar med kort varsel,
Enhetschef: Idag 60 % men med fler personal är frågan om det är
tillräckligt. Personal och budgetansvar.
Detta innebär att Björkbacken kommer att bli dyrare att driva per plats
som korttids än som särskilt boende.
Oavsett placering på eventuellt utökade korttidsplatser så finns inte
behovet i dagsläget. Behovet av korttidsvårdplatser bedöms idag
uppgå till en variation på 18-22 vårdplatser.

Malin Ruthström
Verksamhetschef, vård och omsorg

