
UTVECKLINGSPLAN 2016 – 2019

Kundens  fokus

Under många år har omvårdnadsnämnden arbetat med effektivisering 
och kostnadsreducering och anpassat verksamheter för att möta nya 
behov och ökad vårdtyngd inom givna budgetramar. 

Omvårdnad 2.0 beskriver vad nämnden främst behöver göra för att ge 
verksamheterna förutsättningar att uppfylla kraven och nå förväntade 
effekter i nämndens mål och kommunfullmäktiges fokusområden. 

Nämnden behöver även utrymme i budget för anpassa verksamheten 
till utvecklingen inom till exempel ny teknik och nya arbetssätt.

Den här foldern är en sammanfattning av idéerna i Omvårdnad 2.0

OMVÅRDNAD 2.0
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 • Kommunen samverkar brett med fastighetsbolag, 
byggbolag och andra, kring trygghetsboenden, senior-
boenden och bra boendemiljöer för äldre, för att du ska 
kunna bo kvar hemma.

 •  Vi ska utveckla förebyggande insatser och använda ny 
teknik för att dokumentera och kommunicera i vårt arbe-
te, för att du ska klara dig själv med god livskvalitet.

 • 70% i vård- och  omsorgs- 
boenden framöver beräknas ha 
demenssjukdom. För det behö-
ver vi mer än 280 boendeplatser, 
vi har 61 sommaren 2016. 

Vård- och omsorgsboenden ska 
anpassas med fokus på grupp-
boende för äldre med kognitiva 
funktionsnedsättningar med ökad bemanning.

 •  Vi behöver skapa ett nytt vård- och omsorgsboende i 
centrala Söderhamn, där många äldre bor. 

 •  För att möta efterfrågan i funktionshinderomsorgen vill 
vi skapa fler platser i servicebostad, färre i gruppbostad.

 •  Vi vill anpassa antal platser för korttidsvistelse.  
Söderhamn behöver ha cirka 25 platser. 

 • Vi behöver ändra hyreskontrakten för servicebostäder 
och skapa fler förstahandskontrakt.

 •  Vi vill utveckla metoder och teknik för individuell 
och likvärdig biståndsbedömning (klassificering, ar-
betsterapeutisk kompetens, ersättningsmodeller).

 • Vi vill ge chefer förutsättningar för värdebaserat 
ledarskap: max 10 – 30 medarbetare per chef, ett  
konkurrenskraftigt löneläge och andra stöd. 

Vi i omvårdnadsnämnden vill ge dig stöd för att klara dig  själv och uppnå livskvalitet och 
trygghet i livets olika skeenden. Den här foldern presenterar utvecklingsplanen för mål-
perioden 2016 – 2019 om hur nämnden ska kunna ge verksamheterna förutsättningar att 
uppfylla behoven och nå förväntade effekter inom våra mål och fokusområden.

VÅRA UTGÅNGSPUNKTER
 •  Du ska kunna bo kvar hemma så långt 
det är möjligt (fler kommer att behöva 
hemvård).

 •  Rehabiliterande förhållningssätt, så 
att du kan behålla din integritet och dina 
förmågor.

 •  Förebyggande insatser för att skjuta 
upp behovet av äldreomsorg, en kommun- 
övergripande uppgift.

 •   Likvärdig och rättssäker bedömning 
av bistånd och insatser och konkurrens-
neutral ersättningsmodell utifrån dina 
faktiska behov, innebär ökad bemanning.    

 •  Värdebaserat ledarskap, där chefer 
coachar medarbetare i att driva utveckling.

EN PLAN FÖR FRAMTIDEN

OMVÅRDNAD 2.0

För att skapa de effekter vi angett som utgångspunkt 
behöver nämnden och verksamheterna genomföra flera 
olika aktiviteter. Några har vi redan hunnit med 2016.

Aktiviteter 2016 – 17

• Korttidsvården flyttas från 
Västerbacken, enligt beslut. På 
Kastanjen utökar vi till 20 platser 
för korttidsvistelse, med beräknad 
inflytt 2017.  
Servicehusplatserna på  
Kastanjen minskar från 28  
till 20 platser.

•  Två gruppboenden på Hedbacka 
har omvandlats till gruppboende 
med 14 platser för människor med 
demenssjukdom. 6 platser för 
demenssjuka på Björkbacka om-
vandlas till gruppboende. Det ger 
totalt 61 platser  för demenssjuka i 
Söderhamn sommaren 2016. 

”Människor vill bo kvar hemma 
så länge som möjligt. 

PLANERADE
AKTIVITETER

Vi vill att varje kund upplever att hen be-
håller sin självständighet och integritet. 
Därför vill vi ge dig stöd så att du kan klara 
dig  själv och uppnå livskvalitet och trygg-
het i livets olika skeenden.  
 Under målperioden vill vi också se 
effekter inom kommunens fokusområden 
ökad jämlikhet, attraktiva bostäder och 
attraktiv arbetsgivare:
 •  Ökad tolerans och förståelse för olik-
heter, vilket leder till inkludering. 
•  Attraktiva bostäder och boendemiljöer 
för äldre och personer med funktions-
nedsättning.  
•  Medarbetare är stolta att arbeta här, och 
fler blir intresserade av att arbeta, inom 
omvårdnadsnämndens verksamheter.  

70 % i våra vård- 
och omsorgsboenden 
framöver beräknas ha 
demenssjukdom.
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