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Ansokan om medel ur
kompetensfbrsorjningsfonden 2018-2021

Personuppgifterna i ansokan behandlas i enlighet med dataskyddsforordningen. Information du lamnar lagras och bearbetas i register inom
kommunstyrelsens kontor. Ou har ratt att begara information, utdrag, rattelser eller komma med invandningar. For mer information om bantering av
personuppgifter, se www.sodertalie.se/adpr.

MSlgrupp
(Verksamhet, yrkesgrupp, antal medarbetare)

En arbetsterapeut och en fysioterapeut inom Sodertalje kommuns rehabenhet.
Dessa personer ar verksamma pa vard- och omsorgsboenden inom aldreomsorgen.

Insats
(Beskriv bakgrund och insats)

Det finns ett start behov av kunskap kring demensvard bade i samhallet och i Sodertalje kommun da fler personer kommer fa en
demensdiagnos och vara i behov av vard. I Sverige beraknas mellan 130 000 och 150 000 personer ha en demenssjukdom.

Ett val beprovat satt att skapa samarbete mellan olika yrkesgrupper och att utnyttja varandras kompetens ar att bygga upp sa kallade
multiprofessionella team. I sadana team samarbetar representanter for olika yrkesgrupper kring personen med demenssjukdom. Pa sa satt
Ran en gemensam helhetssyn vaxa fram. Alias kompetenser tas till vara och insatserna samordnas. Det Ran bidra till trygghet och god
livskvalitet bade for personen med demenssjukdom och de narstaende. Socialstyrelsen anser att multiprofessionellt teambaserat arbete -
liksom personcentrerad vard och omsorg - ar en nodvandig grund for en god demensvard och omsorg.

I Sodertalje kommun ar del ingen fysioterapeut eller arbetsterapeut som har magisterutbildning i demensvard. Magisterutbildning av
kommunala sjukskoterskor pagar. En hogre kunskapsniva behovs darfor i dessa yrkesgrupper.

Insatsen ar en uppdragsutbildning fran Kl och bestar av en Magisterutbildning i demensvard, 50% distansutbildning. Den ar utvecklad for
arbetsterapeuter eller fysioterapeuter som onskar fordjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handlaggningen i processen.
Utbildningen vander sig ocksa till de som vill fa stod i forandrings- och utvecklingsarbetet inom demensomradet pa den egna arbetsplatsen.

Syfte och forvantad effekt
(Forvantad effekt pa kort och lang sikt)

Fon/antad effekt ar att:

Fa en djupare forstaelse och kunskap om demens i oiika skeden av sjukdomen och hur det ar att leva med sjukdomen.
Fa verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som beror personer med demens,
Fa fordjupade kunskaper, bade allmant om demens och direkt kopplat till din profession.

Forvantad effekt pa lang sikt ar att mojligheten for personalen att karriarutveckla sig via utbildning skapar ett storre engagemang och okar
chansen att medarbetare vill stanna och utvecklas pa sin arbetsplats samt okar kvaliteten for brukarna da personalen far okad kunskap.
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2020-2021

Kostnad
(Berakna total eller uppdelad, tidsperiod och typ av kostnad)

Total kostnad ar 158 000 kr exkl. moms for tva personer

Plan for uppfoljning

Uppfoljning sker genom samtal och observation hur medarbetare delger sina kunskaper pa yrkesniva samt vilken roll medarbetaren tar i
teamet kring varden av personer med demenssjukdom. Resultatenhetschef kan ge i uppdrag till medarbetaren att halla utbildningar samt
handleda personal om demens pa det egna och andra boenden.
Onskvart ar ocksa om medarbetama kan samarbeta med befintliga demensteamet for att infora kunskapen i det mutliproffessonela team.

Ansvarig
(Om annan an kontorschef)

Susanne Karlsson Rech

Underskrift av kontorschef
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Ansokan foreslas beviljas.
I kompetensforsorjningsplanen framgar det att det finns ett stort behov av att utveckla
kompetensen inom demens.

Beslut

Ansokan beviljas med 158 OOOkrfor perioden 2020-2021.

Underskrift stadsdirektoren

Ort: Sodertalje Datum:24 april 2020

~mn^ Namnfortydligande:

Rickard Sundbom

Underskrift HR-direktoren

SodertaljeOrt:

Namntecknin^

Datum:24 april 2020

Namnfortydligande:

Johan Lefverstrom

Blanketten skickas till:

Sodertalje kommun
HR

151 89 Sodertalje

Eller via e-post till: HR@sodertal1e.se

Telefonnummer kontaktcenter:

08-523 010 00

Mer information finns pa
www.sodertalie.se
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