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Yngre Dementa
Bakgrund
Enligt en utredning som är gjord i Falkenbergs kommun under 2013 så har det framkommit
att det finns ett behov av ett boende för yngre dementa. Förslaget som under hösten 2013
lades fram för Socialnämnden var att en enhet på Solhaga skulle förändras från ett särskilt
boende till ett boende för yngre dementa (7 platser). På Solhaga skulle dessutom finnas
sysselsättning för de som kommer att bo på enheten och för yngre dementa personer som
bor hemma. 7 från huset och plats för 5 som bor hemma. Som yngre dement räknas de
personer som är under 70 år. Det ska inte finnas kvarboendeprincipen på dessa platser utan
när personen är över 70 år eller behovet av denna typ av placering förändras ska personen
få flytta till en ordinär demensplats. Boendet och sysselsättningen kommer vara
biståndsbedömda platser.
Personal på den tilltänkta enheten har blivit informerade under 2013 om att denna
förändring kommer att ske.
Nutid
I samarbete med kommunens demensteam kommer det tas fram rutiner och arbetsmetoder
för enheten och för sysselsättningen. Det har det gjorts ett studiebesök i Linköpings
kommun för att få ta del av andras erfarenheter och för att lära sig av andra. Det har tagits
fram ett förslag på ombyggnation av en befintlig enhet på Solhaga där det är 7 platser för
yngre dementa och 6 demensplatser. Kostnaden för denna ombyggnation beräknas bli 700
tkr. Luis Soto har lyft kostnaderna till nämnden och kostnaden är nu godkänd. Den idag
befintliga avdelningen kommer att bli uppdelad i 2 avdelningar där tanken är att man efter
att behovet hos den yngre har ökat kunna förflyttas över till den andra avdelningen eller till
befintlig avdelning Eken.
Det har gjorts en jämförelse med annat boende för att se vilken enhet som är mest lämpligt
för att ha en avdelning för yngre dementa. I jämförelsen har det tagits hänsyn till
lokalisation, lokaler och lämplighet för att ha denna typ av verksamhet och i denna
jämförelse som skett mellan Solhaga och Berguven så har Solhaga bättre förutsättningar
för denna typ av verksamhet. Solhaga lokalisation är bättre, har fler lokaler och är bättre
lämpat. Om Berguven hade valts så hade det inneburit en neddragning av 2 platser medan i
förslaget för Solhaga så behålls antalet platser.
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Personal
Det kommer i samråd med kommunens demensteam tas fram kriterier för
anställningsbarhet och de som anställs måste var utbildade undersköterskor med en stor
lämplighet för att arbeta med detta klientel av personer. Den personliga lämpligheten
kommer att ha stor betydelse vid anställningen. De tjänster som kommer att var placerade
på enheten för yngre dementa kommer att annonseras ut internt i Falkenbergs kommun.
Personal som idag arbetar på befintlig avdelning kommer att placeras ut på lediga tjänster
på Solhaga eller andra enheter. Alla som är berörda av denna omorganisation kommer att
bli ordentligt informerade och kommer att få det stöd och den hjälp som de behöver i
processen.
Bemanningen på enheterna är beräknade efter demensfaktorn att 0,7 ÅA/brukare = 9,1 ÅA
totalt. Personal kommer att arbeta med både boende och Daglig verksamhet. Då det
kommer även brukare utifrån så kommer det vara ytterligare 2 ÅA som enbart arbetar med
daglig Verksamhet. För att stärka upp tryggheten nattetid då det blir fler dementa på huset
så är nattpersonalen utökad med 0,98ÅA.
Finansieringen av antalet ÅA sker genom en förändring från särskilt boende till
demensbemanning (Från 0.53åa/brukare till 0.7åa/brukare). 2 ÅA flyttas över från
Demensteamet till boendet för Yngre dementa och ersätter därmed för de 2 ÅA inom
daglig verksamhet. Den tillkommande natten finansieras av de medel som förvaltningen
fått för att säkerhetsställa riktlinjerna från socialstyrelsen.
Lediga tills vidare tjänster kommer inte tillsättas med annat än vikarier för att ge luckor till
de som behöver placeringar då enheten öppnar. När brukarna börjar flyttas på kommer
grundbemanningen på befintlig avdelning Linden att sänkas då behovet av ÅA minskar.
Det är idag inflyttningstopp och det finns i dag 1 styck ledig lägenhet på avdelning
Rönnen. I det ögonblick som tidsplan finns färdig kommer det påbörjas samtal med boende
och anhöriga om erbjudande om byte av lägenhet för att frigöra lägenheterna på Linden
Då demensteamet kommer att avvecklas i samband med öppnandet av enheten kommer de
som idag är anställda i teamet att vara personal på enheten. De som är berörda av detta är
tillfrågade och de kommer att ingå.
Med hjälp av ekonom har antal årsarbetare tagits fram och en budget för enheten har
föreslagits. (Se bilaga)
Samtal och förhandling med kommunal kommer att ske så fort en klar tidsplan finns.
Det som är mycket viktigt för personal är att de har en drivande och engagerad enhetschef
som leder och fördelar arbetet och som är mycket närvarande i uppstarten.
Brukare
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Det kommer behövas information som går ut till de brukare och deras anhöriga om att vi
kommer att förändra verksamhetens inriktning och att några kommer att få flytta. I första
hand kommer vi försöka låta flytten ske inom den egna verksamheten så långt det nu går.
Det kommer att bli en ny anhörigträff för den befintliga avdelningen Linden och det
kommer så fort det går att inrättas ett inflyttningsstopp så att vi sakta kan flytta över våra
nu boende brukare till andra placeringar. Det kommer att ske individuella samtal med våra
anhöriga och berörda pensionärer för att allt ska flyta på så smärtfritt som möjligt för alla
parter.
Inflyttningstopp gäller from nu på Solhaga.
Kontakt med Karin Rydén på Mölle är tagen och det har påbörjat en diskussion ang. någon
form av samarbete. Vi är välkomna att delta på deras aktiviteter och använda deras ”lilla”
gym. Tyvärr kan vi inte boka upp en tid på gymmet då det inte går enligt den
överenskommelse som finns med frivillorganisationen.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet/sysselsättning kommer att finns i samband med boendet. Varje brukare
som kommer till den dagliga verksamheten kommer att ha en egen genomförandeplan på
hur dess dagliga verksamhet ska se ut och innehålla för att på bästa möjliga vis anpassa
verksamheten efter brukarnas behov.
Riskanalys
Följande risker finns:
Brukare som inte vill flytta – Handlingsplan kring detta måste upprättas
Personal kommer att byta arbetsplats – Handlingsplan med möjlighet för samtalskontakt
med de som så behöver måste upprättas
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