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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden framställde 2016 önskemål om att utarbeta förslag till
nya sätt att organisera vårdarbetet på länets vårdavdelningar med målet att nyttja all
personal utifrån rätt kompetens på rätt plats, RAK. En centralt organiserad process
startade med uppdrag att arbeta fram förslag till hur servicemedarbetare på ett
effektivt sätt kunde överta lämpliga uppgifter på vårdavdelningarna i länet.
Kompetensväxlingsseminarium har genomförts, arbetsuppgifter tydliggjorts och piloter
är genomförda. Löpande återrapportering har skett till Hälso och sjukvårdsnämnden.
Hälso och sjukvårdsnämnden ställde sig positiv men valde att inte driva igenom ett
breddinförande baserat på att tillkommande kostnader översteg effekterna på kort sikt.
Under hösten 2019 har en behovsinventering genomförts inom konceptet
värdeskapande service, syftet var att genom olika workshops identifiera vårdens
behov av förbättrade/förändrade servicetjänster för ökad resurs och flödeseffektivitet.
Inom de top 10 prioriterade behoven kommer behoven av VNS arbetsuppgifter på
plats 4 och plats 7 enligt frekvensmätning.
För att tillgodose behoven inom framförallt inom måltidshantering och lokalvård
behöver vi genomföra effektiviserings aktiviteter först. Effekthemtagningen kan
således användas till att tillgodose behoven för förbättrad måltidshantering och
lokalvård på sikt. Sker ingen effekthemtagning kan inte heller behoven tillgodoses
utan en ekonomisk fördyring.
Inom hälso - sjukvårdens och services ledning är vi överens om grundprincipen att
renodla vården från serviceuppdrag. Det behöver ske över tid och genom att
tillsammans skapa aktiviteter som frigör tid till vårduppdraget kan vi uppnå den
grundprincipen.
Slutsatsen är att vi inte kan skjuta på kostnader utan vi behöver först genomföra
effektiviseringar så att vi över tid fördelar om arbetsuppgifter som var identifierade i
VNS konceptet.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av återrapporteringen.
Hälso och sjukvårdsnämnden godkänner inriktningen att först genomföra
effektiviseringar för att sedan återinvestera i behoven kopplade till konceptet vårdnära
service.
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av återrapporteringen.
Hälso och sjukvårdsnämnden godkänner inriktningen att först genomföra
effektiviseringar för att sedan återinvestera i behoven kopplade till konceptet vårdnära
service.
Beslutsunderlag
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 Bilaga 1 återrapportering VNS och fortsatta steg
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