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Nämndsinitiativ 2022-04-14 från Fokus Bjärred, FB, gällande införande av 
vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen i Lomma och Bjärred. 

 

För att få till stånd en trygg och bra äldreomsorg, krävs en kompetent och tillräckligt stor 
personalbemanning utifrån den aktuella vårdtyngden.   

Hur stor bemanningen skall vara har länge varit omdiskuterat i Lomma kommun, och 
dessvärre har den på flera håll tidvis varit långt otillräcklig i förhållande till vårdtyngd, vilket 
ju dessvärre har medfört svåra konsekvenser för berörda vårdtagare, liksom även för 
anhöriga och för personal. 

Genom att göra relevanta vårdtyngdsmätningar kan man lättare bedöma hur stor 
bemanningen bör vara på en avdelning, så att vård och omsorg skall kunna bedrivas på ett 
sådant sätt att brukarna känner sig trygga och nöjda, liksom att lagar och förordningar kan 
följas, samt för att göra arbetsmiljön sådan att personalen upplever att Lomma kommun är 
en attraktiv arbetsgivare. 

Vårdtyngdsmätningar kan göras av ordinarie personal med adekvat kompetens, i samarbete 
med exempelvis arbetsterapeut eller sjuksköterska. Vad gäller metodiken följs särskilda 
mallar.  Arbetssättet med vårdtyngdsmätning används redan i många kommuner. Moment 
som mäts gällande allmän omvårdnad, är exempelvis förmåga att äta själv, eller behov av 
hjälp vid måltider, hjälp med personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, dusch och 
bad, förflyttning, observation och tillsyn.  Vidare kan moment mätas inom medicinsk 
omvårdnad, som till exempel sårvård, kateter, läkemedel, injektioner, rehabilitering eller 
habilitering. När det handlar om psykosocial omvårdnad bör vårdtyngd bedömas avseende 
orientering, verbal kommunikation, förvirringstillstånd, ångest, oro och aggressivitet. 

Vårdtyngdsmätning utförs lämpligen i samband med varje inflyttning. Därutöver görs 
rutinmässiga uppföljningar två till fyra gånger per år, samt vid förändringar i vårdtagares 
hälsosituation som påverkar behovet av stöd- och hjälpinsatser.  

Behovet av vårdpersonal kan variera mellan mätningarna. Det kan ibland öka, men också 
minska.  Genom att använda sig av vårdtyngdsmätning sätter man ökad fokus på 
vårdtagarnas behov. Arbetssättet bidrar till ökad flexibilitet och förenklar också arbetet med 
att använda resurserna där de bäst behövs. 

 

 

Fokus Bjärred föreslår socialnämnden besluta att införa vårdtyngdsmätning i särskilda 
boenden och hemtjänst. 

Carina Ericsson, ledamot i socialnämnden för Fokus Bjärred 


