Tjänsteskrivelse
Datum

2015-01-20

Socialförvaltningen
Falkenbergs egenregi
Ola Götesson
0346-886661
ola.gotesson@falkenberg.se

Samverkan

Sjuksköterskebemanningen på Tallgläntan och
resursförstärkning till korttidsverksamheten på Tallgläntan
Bakgrund
Under en längre tid kan konstateras att de brukare som idag vistas på korttidsverksamheten på
Tallgläntan har ett mycket omfattande hälso- och sjukvårdsbehov. Av denna anledning har
förvaltningen konstaterat att en fast placering av sjuksköterskor krävs på enheten för att säkra
patientsäkerheten. Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna framför att man hinner inte lämna
Tallgläntan förrän telefonen ringer och man behöver stöd av sjuksköterskan. Det har även
framkommit genom huvudskyddsombudet för vårdförbundet att arbetsmiljöförbättringar måste
vidtagas för sjuksköterskor/distriktssköterskor då man upplever arbetsmiljön som ej
tillfredställande. En genomlysning sker idag av hela hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Förvaltningen bedömer dock att denna förändring måste genomföras omgående efter de signaler
som framkommer alldeles för ofta att sjuksköterska måsta var på plats på Tallgläntans
korttidsenhet.
Förändringen
Förändringen innebär att en sjuksköterska placeras på korttidsenheterna våning 3 och 4 kl. 07.00 –
17.00 må – fre med en basplacering på Tallgläntan. Kvällar kl. 16.00 – 21.00 samt lö och Sö kl.
08.00 – kl. 17.00 finns en basplacerad sjuksköterska som svara för samtliga särskilda boenden
inom Falkenbergs centralort placerad på Tallgläntan. Enhetschefsansvaret för dessa sjuksköterskor
har enhetscheferna för hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Finansiering sker genom en fördelning av den resursförstärkning som skett till
korttidsverksamheten 1,0 årsarbetare förstärks med SSK/DSK samt 1,4 årsarbetare USK till
korttidsenheterna på Tallgläntan.
Ikraftträdande
Förändringen träder ikraft maj 2015
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Konsekvensbeskrivning sjuksköterskeförstärkning på
Tallgläntans korttidsenhet.
Vad består förändringen i? Vilka berörs av förändringen?
•
•

Förstärkning av personal. Sjuksköterskor placeras på Tallgläntans korttidsverksamhet.
Berörd personal på Tallgläntans korttidsverksamhet samt sjuksköterskor/distriktssköterskor
i kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation

Vilka konsekvenser kan förutses ur förbättringshänseende/risksynpunkt?
•
•

En resursförstärkning sker av 1,0 sjuksköterska/distriktssköterska samt 1,4 årsarbetare
undersköterskor.
Ökad kompetens som förhoppningsvis gör att verksamheten blir bättre för berörda brukare
och att arbetsmiljön blir bättre för samtliga yrkeskategorier.

Bedöm identifierade risker och fastställ en åtgärdslista – vad behöver göras, vem bär
ansvaret och till när skall åtgärderna vara genomförda?
•

Förändringens verkställighet ansvara enhetschefen för korttidsenheten tillsammans med
berörda enhetschefer i hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Följa upp vidtagna åtgärder
Kommer att göras kontinuerligt i samverkansgrupperna
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