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Tjänsteskrivelse
Handläggare

Omvårdnadsnämnden

Magnus Höijer

Kommande beslut:
”Omställning, från korttidsboenden till hemsjukvård
– rätt insats till rätt individ” – förändrad tidsplan
Förslag till beslut
Att godkänna den förändrade tidsplanen för omställningen från korttidsplatser till
hemvårdsplatser, vilket innebär;


Fr o m 1 februari 2021 avveckla 10 platser vid korttidsenheten på
Bergmästaren,



Fr o m 1 april 2021 avveckla ytterligare 10 platser vid korttidsenheten på
Bergmästaren,



Fr o m 1 oktober 2021 avveckla de sista 10 platserna vid korttidsenheten på
Bergmästaren, samt



Återkomma till Omvårdnadsnämnden under hösten 2020 med en särskild
plan för hantering av platserna på korttidsenheten vid Gävle Strand.

Bakgrund
Omvårdnadsnämnden beslutade den 27 februari 2020 att genomföra en
omställning från korttidsplatser till hemvårdsinsatser.
Som underlag till beslut fanns en särskild framtagen handling med bland
annat effektbeskrivning samt tidsplan. Denna tidsplan är nu föremål för
ändring.

Nuläge
Utifrån rådande Corona-pandemi har planeringen inför avveckling av
korttidsplatser pausats. Den samverkan med Primärvården som var grund för
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tydliggörande av leg arbetsterapeuters och fysioterapeuters nya uppdrag vid
utskrivning från sjukhus, har uteblivit.
Höga sjukskrivningstal inom kontor Stöd i hemmet samt arbete med smittade
kunder i verksamheterna har föranlett prioritering av arbetsuppgifter samt
omställning av verksamheter. Med anledning av detta har planeringstid för
avveckling av korttidsplatser inte kunnat prioriteras.
Med anledning av detta finns behov av ändrad tidsplan. Denna beskrivs under
rubrik tidsplan, men innebär att ingen avveckling påbörjas 2020, utan
samtliga 30 platser avvecklas 2021.
Utöver ändrad tidsplan påverkas effekthemtagning motsvarande 10 platser
2020.
Effekthemtagning baseras med ändrad tidsplan på helårseffekt 2021.

Ekonomiska effekter
Omfördelning av resurser genomförs för att möjliggöra utökning personella
resurser samt teknikutveckling.
Utökning personella resurser bör följas av särskild “nyckel” där extra resurser
bör följa med ökade volymer, patienter med komplexa, stora behov.
Givet en förändrad tidsplan där avveckling av korttidsplatser genomförs under
2021 skulle effekthemtagning innebära:


Minskade kostnader förbrukningsvaror motsvarande 3 mnkr.



Minskat behov timvikarier motsvarande 3,2 mnkr



Minskat behov sjuksköterska samt genom fördelning av resurs i
verksamheterna möjliggöra oberoende av bemanningssköterskor
motsvarande 6 mnkr.

Totalt : 12,2 mnkr i direkt effekthemtagning (helårseffekt).

Tidplan 2021


Fr o m 1 februari 2021 avveckla 10 platser vid korttidsenheten på
Bergmästaren,



Fr o m 1 april 2021 avveckla ytterligare 10 platser vid korttidsenheten på
Bergmästaren,



Fr o m 1 oktober 2021 avveckla de sista 10 platserna vid korttidsenheten på
Bergmästaren.

Sid 3 (3)

Vad gäller korttidsenheten vid Gävle Strand, så beräknas en särskild plan tas
fram under hösten 2020 för hantering av dessa platser.

Att beakta


Samverkan med Region Gävleborg behöver fortsatt bedrivas i frågan,
vilket är sektorledningens ansvar.



Utredningsuppdraget som getts till sektorn november 2019
(synkronisering) behöver tas i beaktande.

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle

