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Rutin för dubbelbemanning inom hemtjänsten
Ibland kan det av olika skäl krävas fler personal i form av dubbelbemanning hemma
hos brukaren. Det kan exempelvis bero på fysiskt tung arbetsmiljö, eller vid upplevd
otrygghet för personalen då brukaren kan vara potentiellt hotfull.
Dubbelbemanning bedöms för varje insats, gäller inte generellt. Exempelvis behövs
inte dubbelbemanning vid enbart medicindelning även om behovet finns vid
förflyttning. Dubbelbemanning är inte ett myndighetsbeslut och ska inte hanteras av
handläggare.
När arbetsmiljön är tung fysiskt, till exempel vid morgonskötsel eller vid förflyttning
som är svår, ska enhetschefen ta kontakt med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast för
hjälp med bedömning av brukaren.
Tillfälliga svikttillstånd exempelvis influensa kan enhetschefen besluta om
dubbelbemanning.
Efter sju arbetsdagar ska bedömning göras av paramedicin. Detta för att se ifall man
kan hitta alternativa lösningar för att hjälpa brukaren så att förflyttningarna kan ske
säkert och utan farlig belastning för personalens ryggar.
Eventuellt kan ergonom behöva kopplas in ifall träning av speciell förflyttning eller
arbetsställning behövs.
Vid socialt påfrestande situationer, exempelvis hot och våld, kan enhetschefen besluta
om dubbelbemanning vid varje besök.
Ärendet behöver också tas upp på team-träffarna för att man gemensamt ska finna en
policy hur man bäst hanterar dessa svåra ärenden och bemöter brukaren på optimalt
sätt.
För verkställighet
Registrering av dubbelbemanning görs separat och manuellt på blanketten för
resursfördelningen. Registrering ska lämnas in månadsvis till vård- och
omsorgsförvaltningen.
Enhetschef för respektive verksamhet (eller verksamhetsansvarig för externa utförare)
ansvarar för att dokumentera att bedömning är gjord av sjukgymnast eller
arbetsterapeut. Alternativt dokumentera om beslut för dubbelbemanning fattats av
andra skäl.
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