
Till socialnämnden, Lomma kommun                                                      2021-02-05    

 

Reservation från Fokus Bjärred, FB, mot socialnämndens beslut i ärende 10 SN 2021-02-02 att avslå 
Fokus Bjärreds förslag om att inte minska antalet nattsjuksköterskor i hemsjukvården. 

Beslutet innebär att bemanningen av nattsjuksköterskorna inom hemsjukvården kommer att 
halveras, från två till en. 

 Hemsjukvården har sedan lång tid tillbaka under natten bemannats med två sjuksköterskor, som 
svarar för de medicinska insatserna hos berörda vårdtagare i hela kommunen. Det rör sig om 
samtliga vårdtagare inom kommunens äldreboenden, liksom de som bor kvar i sina ordinarie 
boenden och har hemsjukvårdsinsatser. Detta innebär för sjuksköterskorna ett ansvarsområde med 
396 brukare, varav det ofta är flera som under natten behöver medicinska insatser. Det kan röra sig 
om bedömningar och insatser av akut slag, liksom medicinska och lindrande insatser hos människor 
som befinner sig i livets slutskede, för vilka det också ofta krävs snabba insatser. För flertalet av dessa 
vanligt förekommande arbetsuppgifter, som exempelvis kateterbyte, injektionsgivning och 
syrgastillförsel, krävs vanligen kompetens på sjuksköterskenivå.  

Detta beslut kommer med stor sannolikhet att innebära en kännbar försämring för redan hårt 
drabbade människor inom den kommunala vården.  

Det kommer tveklöst också att påtagligt försämra arbetssituationen för nattsjuksköterskorna.  

Beslutet går tvärtemot socialnämndens målsättningar om att ”Medborgarna skall vara nöjda med 
äldreomsorgen” och att ”Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”. 

Det går också tvärtemot det Coronakommissionen hävdar, att ”sjuksköterska bör som huvudregel 
finnas tillgänglig på varje särskilt boende, dygnet runt, under veckans alla dagar.” 

Utöver de rent mänskliga konsekvenserna som beslutet om halveringen av nattsjuksköterskor 
medför, bör också de ekonomiska konsekvenserna beaktas.  

I Lomma kommun har den stora omsättningen av sjuksköterskor tvingat kommunen att anlita så 
kallade hyrsjuksköterskor. Det har föranlett höga kostnader, vilka förra året bidrog till stora 
underskott i socialnämndens budget. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är mycket gynnsam, och 
missnöje finns redan bland Lomma kommuns sjuksköterskor. Genom Vårdförbundet har för övrigt 
flera av dem uttryckt sina protester mot beslutet i fråga.  

(Se i övrigt FB:s nämndsinitiativ, 2021-01-06.) 

 

 

 

 

Carina Ericsson, ledamot i socialnämnden för FB        


