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Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen

Ansi:ikan
Sida 1 (4)
2019-01-15

Fylls i av stadsledningskontoret:
Diarienummer· 210-1196/2016
Ansi:ikningsnummer·

Ansokan om pengar fran
Kompetensutvecklingssatsningen
Fyll i en ansokan for varje kompetensutvecklingsinsats.
An e din forvaltnin
Bromma stadsdelsforvaltning

Huvudansvarig kontaktperson pa fbrvaltning.
e eon
N amn
E -post
Tl£
08 - 508 06
Anne-Christine
annechristine.davidsson@stockholm.se 005
Davidsson
A vdelning/enhet: Aldreomsorg

Insatt controller pa forvaltningen
e eon
Tl£
N amn
E -post
ebba.waenerlund@stockholm.se 08 - 508 06
Ebba Waenerlund
069
A vdelning/enhet: Ekonomienheten

Rubrik pa kompetensutvecklingsinsatsen

I

Anhorigstod.

Ange onskad summa for insatsen

1212 800 kronor
Stadslednlngskontoret
Personalstrategiska avdelningen
10535 Slockholm
karolina.skoglund@stockholm.se
stockholm. se
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Vikarietackning

Totalt: 172 800 kr

Kr/timme: 216 kr

Antal timmar: 800

Befattning:
Underskoterska

Lokalkostnad: 0 kr

Ovriga kostander: 10 000 kr
Ovriga kostnader ska tacka: Lunch och kaffe for 100 personer.

Beskrivnina av behov
Utokad kunskap behovs kring anhorigbegreppet - hela vagen fran
det forebyggande anhorigstodsarbetet till penoden kring den
narstaendes sista tid i livet.
Verksamheterna har en skyldighet att uppmarksamrna och pa basta
satt erbjuda stod till anhoriga.

Beskrivninz av komnetensutvecklinzsinsatsen
En heldagsutbildning vid tva tillfallen for omvardnadspersonal
inom aldreomsorgen.
Forelasning som bland annat innehaller:
anhorigstod vid livets slut
hur vi ser pa de anhoriga vi moter/vardegrundsarbete
att rnota anhoriga i svara livssituationer
det forsta motet och det goda bernotandet
hur skapas rutiner for arbetsplatsens anhorigstod
hur kan vi jobba vidare.

Tidplan for genomforandet av insatsen

I

Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen
10535 Stockholm
karotina.skoglund@stockhotm.se
stockholm.se

Under 2020.

Vilka ornraden eller befattningar inom forvaltniugen omfattas av
insatsen
Omvardnadspersonal inom aldreomsorg.
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Antal medarbetare som omfattas av insatsen

1100
Beskriv insatsens forvantande effekt pa kort och lane: sikt
Utbildningen ska leda till okad forstaelse for anhoriga och deras
situation (sorgeprocesser, beteenden mm), vilket pa bade kort och
lang sikt leder till ert mer flexibelt forhallningssatt dar man kan se
anhoriga som individer och samarbetspartners och inte en svar de!
av arbetet. Utbildningen ska aven klargora verksamhetens
skyldigheter gentemot de anhoriga och ge medarbetarna verktyg
och engagemang for art stodja anhoriga, vilket forhoppningsvis
leder till art deras livssituation blir mer hall bar. Forskning visar art
anhoriga ofta ar under stor press och art de i storre utstrackning ar
sjukskrivna, tvingas ga ner i arbetstid och sjalva pa sikt riskerar art
bli sjuka pa grund av cverbelastning. De anhoriga som ger mest
omfartande stod ar aldre personer som stodjer make/maka.
Anhoriga till personer med demenssjukdomar ar en stor grupp som
ar hart belastade. Det finns darfor aven ekonomiska incitament pa
lang sikt art stodja anhoriga pa ert adekvat satt, Detta i sin tur ger
utover en positiv effekt pa anhorigas situation aven ett battre
arbetsklimat for medarbetare och chefer.

Finns mojlighet att sprida kunskap fran insatsen vidare i
organisationen?
Om ja, pa vilket satt:
For att verksamhetens medarbetare ska kunna uppmarksamma de
anhorigas behov av stod kravs kunskap. Genom art i olika
motesforurn aterkommande diskutera anhorigstodet ur olika
perspektiv far fler medarbetare mojlighet art ta de! av kunskap om
t ex forhallningssatt och hur anhorigstodet kan ges pa ett flexibelt

satt.

Stadsledningskontorel
Personalstrategiska avdelningen
10535 Stockholm
karolina.skoglund@stockholm.se
slockholm.se

Beskriv pa vilket satt denna insats starker och kompletterar
ordinarie kom petensutvecklingsinsatser:
Det ar av stor betydelse art kunskap och kompetens finns for art
rnota och bernota anhoriga i det dagliga arbetet. En omfattande
utbildningsinsats gor art fler medarbetare far en grundlaggande
kunskap om anhorigstod, Forutorn denna utbildning pa.gar olika
former av anhorigstod i verksamheterna.
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Ett antal medarbetare har under 2019 genorngatt denna utbildning
som var mycket uppskattad. Genom att erbjuda fler mojlighet att
delta I utbildningen breddas kunskapen ytterligare.

Beskriv hur insatsen kommer att fdljas upp:
Insatsen kommer att foljas upp och utvarderas i enheternas olika
kvalitetsforum samt i tertialrapporter och verksamhetsberattelse.

Om narnnden ansoker om pengar for flera insatser, var vanlig att
prioritera dem i forhallande till varandra genom att ge dem en varsin
siffra. Hogsta prioritet har siffran 1.
Denna insats har prioritet:

Fran och med november 20
forvaltningsdirektor:

v\
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Stadsledningskontoret
Personalstrategiska avdelningen
10535 Stockholm
karolina.skoglund@stockholm.se
stockholm.se

ska ansokan signeras av

