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Äldrenämnden 

Ändrad inriktning för Svartbäcksgården 2016 

Förslag till beslut 

att 	ändra inriktning på 29 av 58 korttidsvårdsplatser med fokus på rehabilitering vid 
Svartbäcksgården, till allmänna korttidsvårdsplatser 

Ändrad inriktning Svartbäcksgården 
Korttidsvården beviljas som en insats enligt socialtjänstlagen. Korttidsvårdsplatser ska 
erbjuda möjlighet till rehabilitering, mobilisering, återhämtning som utförs på ett 
trygghetsskapande sätt. De kan nyttjas för avlastning till anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet eller i de fall där den enskilde behöver bostadsanpassning i perioden mellan 
sjukhusvård och hemgång till ordinära boendet. Målsättningen med korttidsvården är främst 
att den enskilde bereds möjligheten att återgå till ordinärt boende. 

Svartbäcksgården har 58 korttidsvårdsplatser med ökat fokus på rehabilitering. Enligt avtal 
ersätts Vård & omsorg med 2273 kr per dygn. Idag nyttjas hälften av dessa platser för allmän 
korttidsvård. Därför ser äldreförvaltningen behov att omvandla 29 platser till allmän 
kortidsvårdsplatser och förändra dygnsersättning därefter. 

Äldrenämnden har genom olika satsningar prioriterat tidiga rehabiliteringsinsatser, 
exempelvis genom tillskapande av rehabteam Uppsala hösten 2014 och en tydligare 
individuppföljning. Detta har bland annat resulterat i minskat behov av korttidsvårdsplatser 
med fokus på ökad rehabilitering. 

På grund av det minskade behovet av korttidsvårdsplatser med fokus på ökad rehabilitering 
har äldreförvaltningen i samråd med Vård & omsorg sett möjligheten till att omvandla 29 
platser till allmän korttidsvård. Omställningen kan genomföras under 2016. Om beslut fattas 
kommer förvaltningen och Vård & omsorg att gemensamt arbeta fram en plan över hur 
omvandlingen kommer att göras. Nedtrappning av dygnspriset kommer då att ske, från 2 273 
kronor per dygn till att likställas med Björngårdens dygnspris 2015, 1828 kr/dygn. 

Gunn Henny Dahl 
Tf Direktör 
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