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Omräknad bemanningsnorm somatisk slutenvård
Ärendebeskrivning
Hösten 2018 presenterades rapporten ”Slutenvårdsbemanning vid Östersunds
sjukhus” (RS/1732/2018). I denna lämnades förslag på bemanningsnormer per
område för den somatiska slutenvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade
sedan beslut om att de skulle antas. Normen implementerades vid årsskiftet
2018/2019 och inkluderade patientnära tid för undersköterskor och sjuksköterskor
samt ett frånvaropåslag för att framförallt kunna hantera korttidsfrånvaro utan
fördyrande lösningar. Normen uttrycks i antal tjänster per vårdplats och nivån har
sin utgångspunkt i en bemanning på sex till åtta patienter per sjuksköterska dag,
kväll och helg samt tio till tolv patienter per sjuksköterska nattetid.
Avdelningsstorlekar har till viss del tillåtits påverka normtalen, då små avdelningar
generellt kräver högre bemanning än stora. Vid omsättning från normtal till
personalbudget har i de flesta fall antalet fastställda platser använts snarare än
förväntat antal disponibla vårdplatser sett till ett årsgenomsnitt.
När beräkningarna gjordes var ingången att samtliga somatiska
slutenvårdsavdelningar skulle gå från Östersundsmodellen till den nya
Återhämtningsmodellen. Återhämtningsmodellens heltidsmått är differentierade i
många steg och beror på hur mycket natt som schemaläggs under schemats
begränsningsperiod. När rapporten slutfördes uppskattades att det utifrån
Återhämtningsmodellens konstruktion var rimligt att utgå från ett heltidsmått på
33 timmar per vecka för att beräkna bemanningsnormen. Detta ställningstagande
var grundat antaganden, då modellen då endast var i bruk på
Intensivvårdsavdelningen och antagandet förankrades med berörda direktörer i
förväg. Under hösten 2018 fattades beslut om att inte låta fler avdelningar gå in i
Återhämtningsmodellen och under 2019 har Östersundsmodellen sagts upp.
Då inga ytterligare enheter kommer att arbeta efter heltidsmåttet 33 timmar per
vecka måste nu bemanningsnormen räknas om.
Detta uppdrag samt förslag på åtgärder presenteras i bifogad rapport.

Regiondirektörens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till
handlingarna.

Tjänsteskrivelse

1. Regiondirektören uppdras att återkomma till nämnden med redovisning
över de åtgärder som vidtagits.
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