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Malgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster /fysioterapeuter inom halso -och sjukvarden, rehabenheten
Sodertalje kommun, placerade pa kommunens 9 olikaaldreboenden.

Insats
Bakgrund: Andelen aldre med demenssjukdom okar i samhallet, sa aven pa kommunens nio olika vard-
och omsorgsboende. Det finns darfor ett stort behov av vidareutbildning om demenssjukdomar och
bemotande av den demenssjuke inom hela aldreomsorgen, sa aven for personal inom Rehabenheten. Pa
grund av svarigheter att rekrytera och den persoiialoinsattning som rader kring var omvardnadspersonal
behover detta kompetensomrade standigt uppdateras och repeteras. Omvardnadspersonal i samarbete med
rehab personal behover fa battre kunskaper som de kan anvanda sig av och omsatta dagligen i samband
med vardagliga aktiviteter.
Nu har stiftelsen Silvia hemmet en tvadagarsutbildning, "Verktyg for god demensvard - kurs for
arbetsterapeuter och fysioterapeuter". Under kursen ges ett medicinskt perspektiv pa demeassjukdom,
olika demenssjukdomar, demenstorlopp samt underv-isning om ett gott forhallningssatt. Under utbildingen
forelaser en arbetsterapeut och en sjukgymnast om sitt arbete med demenssjuka. Malet ar fordjupad
kunskap for de som genomgar kursen, samt att man sedan kan sprida derma kunskap i det dagliga
patientarbetet. Denna nya kunskap kommer aven att kunna delges till ovriga kollegor inom rehab enheten
vid vara yrkestraffar. Yrkestraffama genomforas regelbundet i rehab gmppen och vid ett sadant, givet
tillfalle, efter genomgangen utbildning kominer denna utbildningsinsats att delges ovriga medarbetare i
seminarieform av de som gatt utbildningen. Uppfoljande intemutbildningar kommer att ske via
fallbeskrivningar fran verksamhetema- hur man agerat i olika fall och utfallet av detta. Vi delger varandra
kunskap och erfarenhet om hur vi lost olika fragestallningar - en larande organisation. Insatsen kan
kopplas till SKL:s strategi och kompeteiisforsorjningsmodellen ARUBA och
kompetensforsorjningsplanen punkt 3:3 -attrahera men aven behalla.

Syfte och forvantat effekt
Syftet pa kort sikt ar att fa okad kunskap om demenssjukdomar och med denna kunskap battre kunna
bemota den demenssjuke i det dagliga livet som sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut gallande
tranings och forflyttnings-, maltidssituationer. Efter genomford utbildning kan personal inom rehab
enheten aven lopande guida omvardnadspersonalen i ett battre forhallningssatt kring omhandertagandet
av den demeiissjuke i dess rehab insatser och i vardagliga aktiviteten. Pa lang sikt kommer en hogre
kompetens hos vara inedarbetare bidra till ati utveckla professionema, hoja status pa kommunal sjukvard
och pa sa satt lattare behalla personal. Med en okad kunskapsniva for arbetsterapeuter och fysioterapeuter
inom rehab enheten okar vi mojligheten till att hoja kvaliteten pa den vard som ges till vara
patienter/brukare genom den kunskapsspridning som kan ges till oinvardnadspersonalen i det dagliga
arbetet.

Omfattning/tid

Tva heldagar under hasten 2019

Kostnad

Ansokan om medel ur kompetensforsorjningsfonden 2-18-2021. Kurskostnad pns: 4.595 kr exkl
moms per person. For 9 st medarbetare blir suminan 41 355kr exl moms



Plan for uppfoljning
Resultatenhetschefen for Rehabenheten foljer upp pa APT och i medarbetarsamtalet den enskilda
medarbetaren och arbetsgmppen hur de har fatt okad kompetens i dessa fragor samt hur de har kunnat
anvanda den nya kompetensen. Uppfoljning och utbildning inom gmppen komiiier aven att ske via rehab
enhetens egna intemutbildningar. Vi noterar aven frekvensen av den insats som givits till
omvardnadspersonalen i samband med specifika fragestallningar fran dem. Vi noterar antalet tillfallen da
vi sjalva pa eget initiativ gatt in och underv'isat personalen. Utifran detta resultat kommer vi ha en
diskussion och sedan besluta ett matbart mal att oka antalet insatser pa arsbasis.
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Bedomning
(HR-avdelningen)

Ansokan foreslas beviljas med hanvisningen till skrivningen i kompetensforsorjningsplanen
att det behovs okad kompetens om demens.

Beslut

Ansokan beviljas.
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