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Uppdraget
• Uppdraget från Sektor Vård & Omsorgs ledningsgrupp är att ställa om befintliga säbo-platser till 

demensinriktning. Detta som ett led i att anpassa verksamheten efter det platsbehov som finns. 

Uppdraget innefattar att ställa om avdelningen Rubinen till permanent demensavdelning. 

• 9 permanenta demensplatser tillförs säbo och antalet säboplatser minskas med 10. (det tionde 

rummet kommer efter förändringen att användas som vilrum för personal)

• Enhetschefen Berggården leder förändringen tillsammans med VC säbo samt med stöd av 

kollegor i projektgrupp

• Samarbete pågår mellan Myndighet, HS-organisation, Fastighetsavdelningen och 

kommunikation för att göra förändringen så bra som möjligt.
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Resursplan
Bemanning:

• Behov av att öka grundbemanningen. Berggården har behov av öka bemanningen i enlighet 

med fördelning avseende demensinriktning.

• Personal på Rubinen har påbörjat utbildningar enligt nedan och rekryteringar är slutförda. (inom 

ramen för ordinarie bemanning) 

Kompetensutveckling:

• E-learning: Demens ABC, Demens ABC +, Nollvision. Åsa Johansson (Demens-ssk) har 

påbörjat utbildning för personalen och kommer att fortsätta i höst. Stödteam demens stöttar 

personal med BPSD skattningar. 
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Lokaler:

• Renovering av tre lägenheter. (klart))

• Byta befintliga lägenhetslås till hotell-lås. (sker under Juni månad)

• Bygga vägg och dörr för att avskärma mellan centralkök och avdelning. För att möjliggöra 

uppdraget till att ställa om permanenta säbo platser till demens platser, behöver ombyggnation 

göras från tio till nio platser. (kommer att ske snarast möjligt)

• Flytt:

• Packa ner och transportera de boendes tillhörigheter/ möbler samt packa upp. Flyttstäda 

lägenhet. (samtliga flyttar har genomförts)

• Transporter: Färdtjänst vid flytt. Lägenhetsvisning. (Klart)
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Preliminär tidsplan
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Start 220418 (v.16)

Aktivitet Beroende

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kontakt med EC SSK avseende demenssjuksköterska (EC)

Riskbedömning (EC +samt berörd personal)

Skriftlig info till nuvarande boende om förändringen (EC enligt 

material från kommunikationsavdelningen)

Informera personal (EC)Kontakt tas med fastighetsstrateg för plan ombyggnation och 

renovering (VC)

Erbjuda nuvarande boende andra lägenheter med visning

Meddela boendekoordinator de nya lägenheterna

Flytt av boende från Rubinen till nytt boende

Utbildning av personal

Inflytt av nya brukare
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Vecka


