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Vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande socialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med redovisning 
av vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 enligt Katz ADL-index och Bergerskalan 
samt bedömning av medicinsk status daterad den 9 december 2016. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 
kompletteras med 2014 års vårdtyngdsmätningar samt personalbudget för berört 
område 2016. Vidare beslutas hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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Bildnings -och sociala utskottet 

Redovisning av vårdtyngdsmätning vecka 37 - 39, år 2016. 

Inledning 
Kommunen genomför, sedan ett antal år tillbaka, två vårdtyngdsmätningar inom 
äldreomsorgen per år. Vårdtyngdsmätningens mätmetod består KATZ-index (ADL- trappen), 
Berger- skalan samt mätning av medicinsk status (HSL insatser). Vårdtyngdsmätning görs 
inom de särskilda boendena och gjordes under veckorna 37-39. 

Kortfattat om mätmetoderna 
Katz ADL-index 
KA TZ ADL-index är ett bedömningsinstrument avseende funktionsfönnåga. Syftet med 
bedömningen är i första hand att bedöma den enskilde personens behov av hjälp från annan 
person. De personliga aktiviteter som ingår är: 
- Badning 
- På-avklädning 
- Toalettbesök 
- Förflyttning 
-Kontinens 
-Födointag 
Utöver dessa personliga aktiviteter ingår även fyra s.k. instrumentella aktiviteter: 
- Städning 
-Matinköp 
-Transpo1t 
- Matlagning 

Bedömningen avser graden av hjälp den enskilde behöver utifrån en tio gradig skala, 
Mätningen/skattningen utförs av ansvarigt team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och kontaktperson för respektive kund. 
Steg 0: Oberoende av hjälp vid alla tio aktiviteterna 
Steg I: Beroende av hjälp vid en av de tio aktiviteterna 
Steg 2: Beroende av hjälp vid städning och en aktivitet till 



Steg 3: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp och en aktivitet till 
Steg 4: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp, transport och en aktivitet till 
Steg 5: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter och en personlig aktivitet 
Steg 6: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning och en personlig aktivitet till 
Steg 7: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning och en personlig 
aktivitet till 
Steg 8: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning, toalettbesök och en 
personlig aktivitet till 
Steg 9: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning, toalettbesök, 
förflyttning och en personlig aktivitet till 
Steg 10: Beroende av hjälp vid samtliga tio aktiviteter 
Steg 11: Övriga, beroende av hjälp vid två eller flera aktiviteter, men ej klassificerade enligt ovan 

Resultatet av KATZ ADL-index omvandlar den tio gradiga skalan till årsarbetare enligt 
nedan: 
Person i steg 0-4 genererar 0,25 årsarbetare. 
Person i steg 5-7 genererar 0,40 årsarbetare. 
Person i steg 8-11 genererar 0,65 årsarbetare. 
Demensavdelning generar 0,50 årsarbetare utöver ovanstående. 

Bergerskalan 
Bergerskalan är ett instrument för att skatta och beskriva graden av kognitiv 
funktionsnedsättning exempelvis till följd av någon neurologisk skada såsom demens eller 
stroke. Bedömningen sker utifrån en sex gradig skala och utförs av ansvarigt team bestående 
av sjuksköterska, arbetsterapeut och kontaktperson för respektive kund. 
Bergerskalan anses ha en god validitet och reliabilitet vid en allmän bedömning av en person. 
Motsvarande omvandling till årsarbetare finns inte detta instrument. 
Skala 0: Inga problem på grund av mental förmåga. 
Skala 1: Lite glömsk, har vissa minnessvårigheter 
Skala 2: Besvärande glömska, något rumsligt desorienterad, förlägger foremål och har svårt att hitta ord. 
Skala 3: Behöver instruktioner, behöver vägledning och uppmuntran för att klara vardagssituationer. 
Skala 4: Behöver assistans, kan inte handla utifrån enbart muntliga instruktioner samt klarar ej tid och rum. 
Skala 5: Ej kommunicerbar, kan inte kommunicera begripligt med ord och har påtagliga minnesluckor. 
Skala 6: Reagerar bara på beröring, är neurologiskt utslagen. 

Medicinsk status 
Kunder inom särskilt boende bedöms utifrån medicinsk status, i1mebärande att den enskilde 
graderas efter vilken medicinsk omvårdnad, vård och/eller rehabilitering som den har behov 
av. Vid denna bedömning används en tregradig skala, vilken inte omfattar omvandling till 
årsarbetare. Mätningen/skattningen utförs av ansvarigt team bestående av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och kontaktperson för respektive kund. 
Grad 1: Ingen medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver enbart allmänt inriktade insatser och 
egenvård. 
Grad 2: Lättare medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver medicinska/rehabiliterande insatser som 
ej kräver individuell instruktion eller delegation samt insatser som görs efter generell instruktion. 
Gratl 3: Individuellt instruerade/delegerade sjukvårds- och rehabiliteringsuppgifier. Personen behöver 
medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering som endast får utforas efter individuell instruktion/delegation efter 
en utbildnings insats av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 
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Grad 4: Kvalificerad medicinsk omvårdnad. Personen behöver medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering 
som endast i undantagsfall delegeras och då efter omfataande utbildningsinsats av sjuksköterska, sjukgymnast 
eller arbetsterapeut. 

Grad 5: Högkvalificerad medicinsk/teknisk omvårdnad. Personen behöver medicinsk vård och omvårdnad som 
kräver insatser av legitimerad personal. Arbetsuppgifterna inom vård och omvårdnad kan ej delegeras. 

Resultat Katz ADL-index 

K å d opparg: r en 
Avdelning Antal boende Tillägg (åa) Summa, Summa, 

Steg Demens- boende årsarbetare 
0-4 5-7 8-11 boende 

Kristallen 4 3 3 10 4,15 
Diamanten 5 1 6 12 5,55 
Rubinen 0 1 5 0,5 6 4,15 
Opalen 1 1 7 9 5,20 
Summa 10 6 21 37 19,05 

T k"ll" res 1 ingen 
Avdelning Antal boende Tillägg (åa) Summa, Summa, 

Steg Demens- boende årsarbetare 
0-4 5-7 8-11 boende 

ACD huset 12 7 6 25 9,17 
B huset 2 0 9 11 6,35 
Summa 14 7 15 36 15,52 

Solgården 
Avdelning Antal boende Tillägg (åa) Summa, Summa, 

Steg Demens- boende årsarbetare 
0-4 5-7 8-11 boende 

Solgården 2 2 8 12 6,50 
Heden 3 3 3 9 3,90 
Summa 5 5 11 21 10,40 

Resultat Bergerskalan 

Koppargården 

! Berger: 0 1 2 3 4 5 6 

Kristallen 1 6 2 1 
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Diamanten 3 2 3 1 3 

Rubinen 1 5 

Opalen 2 5 2 

Summa: 6 8 5 0 8 10 0 

Treskillingen ACD samt B huset 

Treskillingen ACD-hus 16 5 2 0 2 0 0 

Tresklllingen B-hus 3 4 0 0 3 1 0 

Summa: 19 9 2 0 5 1 0 

S 1 å d . lkl H d o,g r en 11 e en 

I Berger: 0 1 2 3 4 5 6 

Solgården o Heden 9 1 0 3 3 5 0 

I summa: 9 1 0 3 3 5 0 

Resultat medicinsk status: 
K åd opparg r en 
Koppargården 1 2 3 4 5 

Kristallen 0 1 9 0 0 

Diamanten 0 0 11 0 0 

Rubinen 0 0 6 0 0 

Opalen 0 0 9 0 0 . . 
En kund saknar med1c111sk status 
Treskillin en B huset (saknas för resterande) 
Treskillingen B-hus 1 1 9 0 0 

Solgården 

I Solgården 0 0 12 0 0 

Heden 1 0 8 0 0 

Sammanfattning och analys: 
När vårdtyngdsmätningen genomfördes var det på Koppargården inte full beläggning. På 
Solgården ingick inte korttidsplatserna i mätningen dessutom i övrigt inte full beläggning. 
1 ovan redovisade metoder saknas områden som ex. vis rehabilitering, ledsagning, daglig 
aktivitet, kundens personliga egentid med kontaktperson, kundens behov av stöd vid 
anhörigkontakter. 
Generellt kan sägas att dess högre placering i skattningsskalorna dess högre grad av behov av 
insatser/stöd föreligger. Jämförelse har gjorts mellan denna mätning och de mätningar som 
gjordes våren och hösten 2014, omräknat i procent. 
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Vad avser resultatet för de högsta stegen (8 och uppåt) i KATZ ADL index har för 
Koppargärden skett en reducering i procent i jämförelse mellan våren 2014 och denna 
mätning. Samma resultat framkommer vid jämförelse mellan hösten 2014 och mätningen 
hösten 2016 dock är differensen mindre. 
I mätningen för år 2014 ingick endast B- huset på Treskillingen. I jämförelse mellan hösten 
2014 och denna mätning framkommer att andelen i de högsta stegen i KA TZ ADL index i 
stort är lika. Vad gäller Solgården går resultaten inte helt att jämföra då korttidsplatserna 
ingick i tidigare mätningar. Med de förändringar som är vid denna mätning framkommer en 
reducering i procent i de högre stegen. 

Bergerskalan avser att skatta och beskriva graden av kognitiv funktionsnedsättning. Till de 
högre stagen har räknats 3-6. Av motsvarande jämförelse framkommer att Solgården och 
Treskillingen (B-huset) har i stort samma fördelning i de högre stegen som vid mätningarna 
2014. Resultatet för Koppargården skiljer sig även här med en reducering i procent i 
jämförelse med mätningarna 2014. 

Gällande medicinsk status, där de högre stegen avser 3-6, har såväl Koppargården som 
Solgården i sto11jämförbara resultat i denna mätning som de som gjordes 2014. För 
Treskillingen (B-huset) är andelen i de högre stegen (3-6) avsevärt högre än vid mätningarna 
2014. 

~cember 2016 
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Vårdtyngdsmätning 

Inledning 

2014-08-04 

Sociala utskottet 

Kommunen genomför sedan 2010 två vårdtyngdsmätningar inom äldreomsorgen per år, en 
vecka 4 och en vecka 37 respektive år. Syftet med dessa mätningar är att följa upp om 
kommunens personalresurser inom äldreomsorgen nyttjas effektivt samt eventuella behov av 
förändringar i bemanningen. Vårdtyngdsmätningen består av en mätning enligt ADL-trappan, 
en mätning enligt Bergerskalan och en mätning av medicinskt status hos de boende i särskilt 
boende. Resultatet av mätningen enligt ADL-trappan omvandlas sedan till ett personalbehov 
enligt fastställd skala vilken sedan jämförs med budgeterad personaltstat. 

DeJU1a rapport avser vårdtyngdsmätningen vecka 4 år 2014 men innehåller även en historisk 
jämförelse vad gäller mätningarna enligt ADL-trappan och jämförelsen mellan mätningens 
resultat avseende personalbehov och budgeterad personalstat. 

Metod 
Katz ADL-index, ADL-trappan samt bedömning av personalbehov 
Detta är en metod där funktionsförmågan bedöms hos personer, i detta fall personer som bor i 
särskilt boende. Syftet med bedömningen är i första hand att bedöma den enskilde personens 
behov av hjälp från annan person. 

Katz ADL-index, där ADL står för Activity Daily Life, presenterades 1963 av Sidney Katz, 
Amasa B Ford, Roland W Moskowitz, Beverly A Jackson och Marjorie W Jaffe i artikeln 
"Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standardized measures ofbiological and 
psychosocial function" i tidskriften Journal of the American Medical Association. Katz
indexet består av följande sex personliga aktiviteter: 

- Badning 
- På-avklädning 
- Toalettbesök 
- Förflyttning 
- Kontincns 
- Födointag 

Katz ADL-indexets validitet och reliabilitet fastslogs av Kerstin Hulter Åsberg och Ulla Sonn 
1989 i artikeln "The cumultative structure of personal and instrumental ADL. A Study of 
elderly people in a health service district" i tidskriften Scandinavian Journal of Rehabilitation 
Medicine. 
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ADI ,-trappan är ett instrument som förutom Katz-indexets person liga aktiviteter, hestår av 
följande fyra instrumentella akt i viteter 

- Städning 
- Matuppköp 
- Transpo1i 
- Matlagning 

Metoden presenterades närmare av Kerstin Hulter Åsberg i boken "ADL-trappan" från 1990 och 
har enligt Ulla Sonn och Kerstin Hulter Åberg i artikeln "Assesment of activities of daily !i ving 
in the elderly. A study of a population of 76-years-olds in Gothenburg,Sweden" i tidskriften 
Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine från 1991 god validitet och reliabilitet. 

Bedömningen i metoden med ADL-trappa avser graden av beroende av hjälp som den 
enskilde har. I den metod som tillämpas i Ljusnarsbergs kommun benämns de tio 
grundläggande aktiviteter enligt följande: 

Steg 0: Oberoende av hjälp vid alla tio aktiviteterna 
Steg 1: Beroende av ltjälp vid en av de tio aktiviteterna 
Steg 2: Beroende av hjälp vid städning och en aktivitet till 
Steg 3: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp och en aktivitet till 
Steg 4: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp, transport och en aktivitet till 
Steg 5: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter och en personlig aktivitet 
Steg 6: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning och en personlig 
aktivitet till 
Steg 7: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning och 
en personlig aktivitet till 
Steg 8: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning, 
toalettbesök och en personlig aktivitet till 
Steg 9: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på-avklädning, 
toalettbesök, förflyttning och en personlig aktivitet till 
Steg 10: Beroende av hjälp vid samtliga tio aktiviteter 
Steg 11: Övriga, beroende av hjälp vid två eller flera aktiviteter, men ej klassificerade enligt 
ovan 

Utifrån ovanstående aktiviteter görs en bedömning av vilket steg (alternativt grad) den 
enskilde anses tillhöra. 

Via ADL-trappan görs en bedömning av vilket personalbehov som finns utifrån den 
vårdtyngd som finns. För Ljusnarsbergs kommun tillämpas denna beräkning av 
personalbehovet: 

Person i steg 0-4 genererar 0,25 årsarbetare. 
Person i steg 5-7 genererar 0,40 årsarbetare. 
Person i steg 8-11 genererar 0,65 årsarbetare. 
Demensavdelning generar 0,50 årsarbetare utöver ovanstående. 
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Rergerskalan 
Eugene Y Berger presenterade 1980 ett instrument för att skatta och beskriva graden av 
kognitiv funktionsnedsättning i ai1ikeln "A system for rating the severity of senility" i 
tidskriften Journal of American Geriatrics Society. Instmmentet blev sedan kallat 
Bergerskalan. 

Bergerskalan mäter den mentala störningen till följd av någon neurologisk skada, till exempel 
vid demens eller stroke. Varje persons mentala förmåga bedöms efter följande skala: 

Skala 0: Inga problem på grund av mental förmåga. 
Skala l: Lite glömsk, har vissa minnessvårigheter 
Skala 2: Besvärande glömska, något rumsligt desorienterad, förlägger föremål och har svårt 
att hitta ord. 
Skala 3: Behöver instruktioner, behöver vägledning och uppmuntran för att klara 
vardagssituationer. 
Skala 4: Behöver assistans, kan inte handla utifrån enbart muntliga instruktioner samt klarar 
ej tid och rum. 
Skala 5: Ej kommunicerbar, kan inte kommunicera begripligt med ord och har påtagliga 
minnes! uckor. 
Skala 6: Reagerar bara på beröring, är neurologiskt utslagen. 

Bergerskalan anses ha en god validitet och reliabilitet vid en allmän be3dömning av en person 
men är mer begränsad som instrument när en mer specifik bedömning krävs (Berger, Eugene 
Y, "The institutionalisation of patients with Alzheimer' s disease", Danish Medicine Bullentin, 
1985). 

Klassificeringen enligt Bergerskalan medför inget i vårdtyngdsmätningen vad gäller behovet 
av personal. 

Medicinsk status 
V aije person med särskilt boende bedöms även utifrån medicinsk status, innebärande att den 
enskilde graderas efter vilken medicinsk omvårdnad, vård och/eller rehabilitering som den har 
behov av. Vid denna bedömning används följande skala: 

Grad 1: Ingen medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver enbart allmänt 
inriktade insatser och egenvård. 
Grad 2: Lättare medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver 
medicinska/rehabiliterande insatser som ej kräver individuell instruktion eller delegation samt 
insatser som görs efter generell instruktion. 
Grad 3: Individuellt instruerade/delegerade sjukvårds- och rehabiliteringsuppgifter. Personen 
behöver medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering som endast får utföras efter individuell 
instruktion/delegation efter en utbildningsinsats av sjuksköterska, sjukgymnast eller 
arbetsterapeut. 
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Qrarl 4: K valiticerad medicinsk omvårdnad. Personen behöver medicinsk vård, omvårdnad 
och rehabilitering som endast i undantagsfall delegeras och då efter omfataande 
utbildningsinsats av sjuksköterska1 sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Grad 5: Högkvalificerad medicinsk/teknisk omvårdnad. Personen behöver medicinsk vård 
och omvårdnad som kräver insatser av legitimerad personal. Arbetsuppgifterna inom vård och 
omvårdnad kan ej delegeras. 

Bedömningen av medicinsk status medför inget i vårdtyngdsmätningen vad gäller behovet av 
personal. 

Övrigt 
Bedömningarna enligt ADL-trappan, Bergerskalan och av den medicinska statusen görs av 
personalen inom äldreomsorgen. Bedömningarna noteras på papper men respektive persons 
resultat är avidentifierat och vid sammanställningen behandlas dessa konfidentiellt. Resultaten 
av bedömningarna har tidigare sammanställts av före detta socialchefen Charlotte Dahlbom 
medan föreliggande sammanställning har genomförts av kanslichef Anders Andersson. 

Vad gäller de statistiska uppgifterna gällande befintlig personal har dessa inhämtats från 
ekonomiavdelningen och det underlag som legat till grund för kommunens budget respektive 
redovisat år. Beträffande budgeterad bemanning i B-huset på Treskillingen, finns dessa 
uppgifter inte särskilt framtagna vid budgetarbetet utan uppgifterna har erhållits av respektive 
tjänstgörande enhetschef. 

Vad gäller de historiska resultaten av mätningen enligt ADL-trappar har ej några resultat från 
vecka 4 år 2012 kunnat hittas i diariet, ej heller anges i något av protokollen från sociala 
utskottet eller kommunstyrelsen att någon redovisning skulle gjorts av en sammanställning av 
en vårdtyngdsmätning vid denna tidpunkt. Därav redovisas inget resultat från detta tillfälle. 

Beträffande den budgeterade personalstaten anges den i antal årsarbetare och detta skall inte 
förväxlas med antal personer som arbetar inom äldreomsorgen. För det första har det 
budgeterade ekonomiska utrymmet i personalstaten vissa år nyttjats till lönebidrags
anställningar, vilket medföti ett större antal personal än budgetetrat eftersom kostanden för 
personal blir lägre med lönebidragsanställningar och därmed ges utrymme för större 
personalbemanning är budgeterat. För det andra utgör begreppet årsarbetare l 00 procentiga 
tjänster, inom äldreomsorgen förekommer till viss del deltidstjänster, varför antalet personer 
blir fler än antalet årsarbetare. 
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Resultat 
Mätning enligt ADL-trappan samt bedömning av personalbehov 
Följande resultat uppnås vid mätning vecka 4 år 2014: 

Koppargården 

I 

Tillägg 
!Avdelning Antal boende (åa) Summa, 

Steg Demens- boende 
0-4 5-7 8-11 boende 

Kristallen l 3 7 l I 
Diamanten 2 8 10 
Rubinen 2 7 0,5 9 
Opalen 3 8 11 
Summa 3 8 30 41 

Treskillingen, B-huset 

Antal Tillägg 
Avdelning boende (åa) Summa, 

Steg Demens- boende 
0-4 5-7 8-11 boende 

B-huset 1 3 6 10 

Solgården 

Tillägg 
Avdelning Antal boende (åa) Summa, 

Steg Demens- boende 
0-4 5-7 8-11 boende 

Solgården 3 4 14 21 
Heden I 1 6 8 
Summa 4 5 20 29 

Summa, 
årsarbetare 

6,00 
5,70 
5,85 
6,40 

23,95 

Summa, 
årsarbetare 

5,35 

Summa, 
årsarbetare 

11,45 
4,55 

16,00 

De historiska resultaten 2010-2014 av vårdtyngdsmätningarna framgår av tabellerna i bifogad 
bilaga. 
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Mätning enligt Bernerskalan 
Resultaten frän mätning enligt Bergerskalan vecka 4 år 2014 framgår av tabellerna nedan. 

Koppargården 

Avdelning Antal boende Summa 
Steg 

.. 0_~1- _ _I 2 3 4 I s 6 ---·--·-··. - - ·· --· - - .- • . -· ·- . - -·· - -- - ·· - ·-·-- ···- - --- · . - - . - - -- - . .. . ·------ ---·-··· ___ ...,_ 

Kristallen I 3 4 I 2 11 
Diamanten 5 l 4 10 
Rubinen 3 4 2 9 
Opalen 3 5 3 11 
Summa 9 3 12 9 8 41 

Treskillingen, 8-huset 

Avdelning Antal boende Summa 
Steg 

0-1 2 3 4 5 6 
B-huset 6 I 1 2 10 

Solgården 

Avdelning Antal boende Summa 
Steg 

0-1 2 3 4 5 6 
Solgården 9 1 2 4 5 21 
Heden 2 I 4 1 8 
Summa 11 1 3 8 6 29 
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Mätning av medicinsk status 
Nedan följer de boendes medicinska status vecka 4 år 2014. 

Koppargården 

Avdelning Antal boende Summa 
Steg 

__ -1. ... J 2 3 
- - 4 ____ _____ 5 -··-'· ··--·········-

. -·· ·-·· ... - -·- - - ·· -·- ~. ·-·----- !----·- ·---· --
Kristallen 11 11 
Diamanten 10 10 
Rubinen 11 11 
Opalen 9 9 
Summa 41 41 

Treski llingen, B-huset 

Antal 
Avdelning boende Summa 

Steg 
1 2 3 4 5 -

B-huset I 4 3 8 

Solgården 

Avdelning Antal boende Summa 
Steg 

1 2 3 4 5 I 
Solgården 21 

I 
21 

Heden 8 8 -- - ---- ·-·· 
Summa 29 I 29 
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Avslutning 
Vad gäller denna sammanställning har valts att enbart förklara mätmetoderna samt hur de 
olika delarna skall tolkas samt redovisa resultaten från vecka 4 år 20 14 samt de historiska 
resultaten vad gäller mätningarna enligt ADL-trappan, vårdtyngdsmätningens uppnådda 
personalbehov och den budgeterade personaltstaten. Undertecknad har inte gjort några 
reflektioner över de uppnådda resultaten, trots att det finns en del att fundera över. Dock 
överlämnas till läsarna, personal och lokalpolitiker, att själva dra slutsatser över det 
presenterade materialet. 

Anders Andersson 
Kanslichef 



Bilaga 
Vårdtyngdsmätning enligt ADL-trappan, antal årsarbetare 

Avdelning Ar 2010 Ar 2011 
v4 V 37 v4 V 37 
Gene- Budg- Oiffe- Gene- Budg- Diffe- Gene- Budg- Diffe- Gene- Budg- Diffe-
rerat eterat rens rerat eterat rens rerat eterat rens rerat eterat rens 

Koppargården 
Kristallen/ A 6,20 9,75 6,50 6,25 
Diamanten/B 6,40 8,75 7,15 6,25 
Rubinen/C 7,65 4,75 5,85 5,85 
Opalen/D 6,80 4,75 6,40 
Summa 27,05 30,00 2,95 23,25 30,00 6,75 24,25 25,28 1,03 24,75 25,28 0,53 

Treskillingen 
B-huset 
Summa 

Solgården 
Solgården 7,95 10,70 10,95 10,20 
Heden 5,20 4,95 4,55 4,55 
Summa 13,15 15,77 2,62 15,65 15,77 0,12 15,5 18,33 2,83 14,75 18,33 3,58 
Summa 40,20 45,77 5,57 38,90 45,77 6,87 39,75 43,61 3,86 39,50 43,61 4,11 
Koppargården har 1,25 årsarbetare lönebidragsanställning såväl 2010 som 2011. 
Solgården har 0,5 årsarbetare lönebidragsanställning 2010 och 3,0 årsarbetare lönebidragsanställning 2011. 



Vårdtyngdsmätning enligt ADL-trappan, antal årsarbetare 

Avdelning Ar 2012 Ar 2013 
v4 v37 v4 
Gene- Budg- Diffe- Gene- Budg- Diffe- Gene- Budg-
rerat eterat rens rerat eterat rens rerat eterat 

Koppargården 
Kristallen 6,90 6,90 
Diamanten 5,85 6,00 
Rubinen 6,50 5,85 
Opalen 6,65 6,15 
Summa 25,90 26,92 1,02 24,90 25,96 

Treskillingen 
B-huset 
Summa 

Solgården 
Solgården 9 , 10 11 ,60 
Heden 4,95 4,95 
Summa 14,05 18,83 4 ,78 16,55 18 ,90 
Summa 39,95 45,75 5,80 41,45 44,86 
Koppargården har 1,25 årsarbetare lönebidragsanställning såväl 2012 som 2013. 
Solgården har 3,00 årsarbetare lönebidragsanställning såväl 2012 som 2013. 
Treskillingen budgeterat antal årsarbetare vecka 37 2013 är uppgift från verksamheten. 

v37 
Diffe- Gene- Budg- Diffe-
rens rerat eterat rens 

6,10 
5,60 
5,20 
6,40 

1,06 23,30 25,96 2,66 

4,25 
4,25 6,38 2,13 

9,80 

4,80 
2,35 14,60 18,90 4,30 
-0,79 42,15 51 ,24 9,09 



Vårdtyngdsmätning enligt ADL-trappan, antal årsarbetare 

Avdelning Ar 2014 
v4 v37 
Gene- Budg- Diffe- Gene- Budg-
rerat eterat rens rerat eterat 

Koppargården 
Kristallen 6,00 
Diamanten 5,70 
Rubinen 5,85 
Opalen 6,40 
Summa 23,95 26,42 2,47 26,42 

Treskillingen 
8 -huset 5,35 
Summa 5,35 8,43 3,08 

Solgården 
Solgården 11 ,45 

Heden 4,55 
Summa 16,00 18,77 2,77 18,77 
Summa 45,30 53,62 8,32 
Koppargården har 1,25 årsarbetare lönebidragsanställning 2014 .. 
Solgården har 3,00 årsarbetare lönebidragsanställning 2014 .. 

Diffe-
rens 

Treskillingen budgeterat antal årsarbetare vecka 4 2014 är uppgift från verksamheten. 
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Ljusnarsberg 2014 

Vårdtyngdsmätningar inom 
Äldreomsorgen 

Tidigare har vårdtyngdsmätningar gjorts ur kvalitetsäkerhets och ekonomisk synpunkt 
samt efter behovsprövade beslut fö r att kommunen ska förde la resurser på bästa sätt. 
En hjälp i det arbetet är underlag från vårdtyngds mätningar. Dessa genomförs vid 2 
tillfällen/år fördelat på vår och höst. 
Vecka 4 och 37 

Mätningen sker på uppdrag av enhetschefen på respektive område. 
De som genomför mätningen är kontaktperson, sjuksköterska och arbetsterapeut. Detta 
görs tillsammans eller efter behov beroende på vem som känner personen bäst. 
Vårdtyngdsmätningen består av en mätning enligt Katz ADL- Index, en mätning enligt 
Bergerskalan och en mätning av medicinskt status hos de boende i särskilt boende. 
Resultatet av mätningen enligt ADL-trappan omvandlas sedan till ett personalbehov 
enligt fastställd skala vilken sedan jämförs med budgeterad personaltstat. 
Underlaget lämnas till respektive chef, samt socialchef som sammanställer hela 
materialet. 
Resultatet analyseras och presenteras i social ledningsgrupp och politisk nämnd 

Metod 

Katz ADL-index, ADL-trappan samt bedömning av personalbehov 
Detta är en metod där funktionsförmågan bedöms hos personer, i detta fa ll personer 
som bor i särskilt boende. Syftet med bedömningen är i första hand att bedöma den 
enskilde personens behov av hjälp från annan person. 

Katz ADL-index, där ADL står för Activity Daily Life, presenterades 1963 av Sidney Katz, 
Amasa B Ford, Roland W Moskowitz, Beverly A Jackson och Marjorie W Jaffe i artikeln 
"Studies of illness in the aged. The index of ADL: A standardized measures of biological 
and psychosocial function" i tidskriften Journal of the American Medical Association. 
Katz-indexet består av fö ljande sex personliga aktiviteter: 

- Badning 
- På-avklädning 
- Toalettbesök 
- Förflyttning 
- Kantinens 
- Födointag 

Katz ADL-indexets validitet och reliabilitet fastslogs av Kerstin Hul ter Åsberg och Ulla 
Sonn 1989 i artikeln "The cumultative structure of personal and instrumental ADL. A 
Study of elderly people in a health service district" i tidskriften Scandinavian Journal of 
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Rehabilitation Medicine. ADL-trappan är ett instrument som förutom Katz-indexets 
personliga aktiviteter, bes tår av fö ljande fy ra instrumentella aktiviteter 

- Städning 
- Matuppköp 
- Transport 
- Matlagning 

Metoden presenterades närmare av Kerstin Hulter Åsberg i boken 11ADL-trappan11 från 
1990 och har enligt Ulla Sonn och Kerstin Hulter Åberg i artikeln 11Assesment of activities of 
daily living in the elderly. A study of a population of 76-years-olds in Gothenburg,Sweden" i 
tidskrift en Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine från 1991 god validitet och 
reliabilitet. 
Bedömningen i metoden med ADL-trappa avser graden av beroende av hjälp som den 
enskilde har. I den metod som tillämpas i Ljusnarsbergs kommun benämns de tio 
grundläggande aktiviteter enligt följande: 

Steg 0: Oberoende av hjälp vid alla tio aktiviteterna 
Steg 1: Beroende av hjälp vid en av de tio aktiviteterna 
Steg 2: Beroende av hjälp vid städning och en aktivitet till 
Steg 3: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp och en aktivitet till 
Steg 4: Beroende av hjälp vid städning, matuppköp, transport och en aktivitet till 
Steg 5: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter och en personlig 
aktivitet 
Steg 6: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning och en 
personlig aktivitet till 
Steg 7: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på
avklädning och en personlig aktivitet till 
Steg 8: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på
avklädning, toalettbesök och en personlig aktivitet till 
Steg 9: Beroende av hjälp vid samtliga instrumentella aktiviteter, badning, på
avklädning, toalettbesök, förflyttning och en personlig aktivitet ti ll 
Steg 10: Beroende av hjälp vid samtliga tio aktiviteter 
Steg 11: Övriga, beroende av hjälp vid två eller flera aktiviteter, men ej klassificerade 
enligt ovan 

Utifrån ovanstående aktiviteter görs en bedömning av vilket steg (alternativt grad) den 
enskilde anses tillhöra. 
Via ADL-trappan görs en bedömning av vilket personalbehov som finns utifrån den 
vårdtyngd som finns. För Ljusnarsbergs kommun tillämpas denna beräkning av 
personalbehovet: 
Person i steg 0-4 genererar 0,25 årsarbetare Person i steg 5-7 genererar 0,40 
årsarbetare Person i steg 8-11 genererar 0,65 årsarbetare. 
Demensavdelning generar 0,50 årsa rbetare utöver ovanstående. 

Bergerskalan 
Eugene Y Berger presenterade 1980 ett instrument för att skatta och beskriva graden av 
kogni tiv funktionsnedsättning i artikeln 11A system for rating the severity of senility11 i 
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tidskriften Journal of American Geriatrics Society. Instrumentet blev sedan kallat 
B ergerskalan. 

Bergerskalan mäter den mentala störningen till följd av någon neurologisk skada, till 
exempel vid demens eller stroke. Varje persons mentala förmåga bedöms efter följande 
skala: 

Skala 0: Inga problem på grund av mental förmåga. 
Skala 1: Lite glömsk, har vissa minnessvårigheter 
Skala 2: Besvärande glömska, något rumsligt desorienterad, förlägger föremål och har 
svårt att hitta ord. 
Skala 3: Behöver instruktioner, behöver vägledning och uppmuntran för att klara 
vardagssituationer. 
Skala 4: Behöver assistans, kan inte handla utifrån enbart muntliga instruktioner samt 
klarar ej tid och rum. 
Skala 5: Ej kommunicerbar, kan inte kommunicera begripligt med ord och har påtagliga 
minnesluckor. 
Skala 6: Reagerar bara på beröring, är neurologiskt utslagen. 

Bergerskalan anses ha en god validitet och reliabilitet vid en allmän be3dömning av en 
person men är mer begränsad som instrument när en mer specifik bedömning krävs 
(Berger, Eugene Y, "The institutionalisation of patients with Alzheimer's disease", 
Danish Medicine Bullentin, 1985). 
Klassificeringen enligt Bergerskalan medför inget i vårdtyngdsmätningen vad gäller 
behovet av personal. 

Medicinsk status 
Varje person med särskilt boende bedöms även utifrån medicinsk status, innebärande 
att den enskilde graderas efter vilken medicinsk omvårdnad, vård och/eller 
rehabilitering som den har behov av. Vid denna bedömning används följande skala: 

Grad 1: Ingen medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver enbart allmänt 
inriktade insatser och egenvård. 

Grad 2: Lättare medicinsk omvårdnad/rehabilitering. Personen behöver 
medicinska/rehabiliterande insatser som ej kräver individuell instruktion eller 
delegation samt insatser som görs efter generell instruktion. 

Grad 3: Individuellt instruerade/delegerade sjukvårds- och rehabiliteringsuppgifter. 
Personen behöver medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering som endast får utföras 
efter individuell instruktion/delegation efter en utbildningsinsats av sjuksköterska, 
sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Grad 4: Kvalificerad medicinsk omvårdnad. Personen behöver medicinsk vård, 
omvårdnad och rehabilitering som endast i undantagsfall delegeras och då efter 
omfataande utbildningsinsats av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 
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Grad 5: Högkvalificerad medicinsk/teknisk omvårdnad. Personen behöver medicinsk 
vård och omvårdnad som kräver insatser av legitimerad personal. Arbetsuppgifterna 
inom vård och omvårdnad kan ej delegeras. 

Bedömningen av medicinsk status medför inget i vårdtyngdsmätningen vad gäller 
behovet av personal. 

Övrigt 
Bedömningarna enligt ADL-trappan, Bergerskalan och av den medicinska statusen görs 
av personalen inom äldreomsorgen. Bedömningarna noteras på papper men respektive 
persons resultat är avidentifierat och vid sammanställningen behandlas dessa 
konfidentiellt. Resultaten av bedömningarna sammanställs av socialchef, för att sedan 
presenteras i politisk nämnd. 

Vad gäller de statistiska uppgifterna gällande befintlig personal har dessa inhämtats från 
bemanningsplan och legat till grund för hela arbetet. Viktigt att poängtera, är att 
mätningarna enbart gäller den personalbemanning som finns under dag - och kvällstid, 
ej nattpersonal. I tidigare mätningar har all personal räknats, vilket ger en missvisande 
bild av vård tyngden kontra personaltäthet m.m. Beträffande den budgeterade 
personalstaten anges den i antal årsarbetare och detta skall inte förväxlas med antal 
personer som arbetar inom äldreomsorgen. För det första har det budgeterade 
ekonomiska utrymmet i personalstaten vissa år nyttjats till lönebidrags-anställningar, 
vilket medfört ett större antal personal än budgetetrat eftersom kostanden för personal 
blir lägre med lönebidragsanställningar och därmed ges utrymme för större 
personalbemanning är budgeterat. För det andra utgör begreppet årsarbetare 100 
procentiga tjänster, inom äldreomsorgen förekommer till viss del deltidstjänster, varför 
antalet personer blir fler än antalet årsarbetare. 

När det gäller metoderna, så saknas viktiga områden så som 

• Rehabilitering 
• Ledsagning 
• Dagliga aktiviteter, så som promenader m.m. 
• Egen tid (30 min per person) 
• Dokumentation enligt SoL och HSL 
• Kontaktmannaskapstid ex ha kontakt med anhöriga 
• Rapporttid 
• Teamträffar 
• Arbetsplatsträffar (APT) 
• Städ av allmänna utrymmen 
• Tvätt 

Resultaten av mätningen enligt ADL-trappar har ej några resultat från vecka 4 år 2012 
kunnat hittas i diariet, ej heller anges i något av protokollen från sociala utskottet eller 
kommunstyrelsen att någon redovisning skulle gjorts av en sammanställning av en 
vårdtyngdsmätning vid denna tidpunkt. 
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Resultat 

Vårdtyngdsmätning 

Antal platser:11 

Treskillingen B-huset 
Katz Steg 0-4 
8-huset 

Års.arb 

Antal platser 41 

Koppargården 

Katz 

Kristallen 

Diamanten 

Rubinen 
Opalen 

Summa 
Års.arb 

Steg 0-4 
2 
1 

3 

0,75 

Steg 5-7 

1 

0,4 

Steg 5-7 

3 

3 

4 

2 

12 

4,8 

Antal platser: 28 inkl. korttidsplatserna 

Solgården/Heden 

Katz Steg 0-4 Steg 5-7 

Solgården 5 2 
Heden 1 
Summa 5 3 

Års.arb 1,25 1,2 

vecka 37 2014 KATZ 

Steg 8-11 Summa 
8 9 

5,2 5,6 

Steg 8-11 Summa 
6 11 
5 9 
5 9 

9 11 
25 40 

16,25 21,8 

Steg 8-11 Summa 
12 19 

7 8 

19 27 

12,35 14,8 

Enl. bemanningsplan 

dag/kväll personal 

6,08 

24,18 

15,64 

Anmärkning 8-huset: en boende på sjukhus under mättillfället samt en boende utan insatser 

Koppargården: en ledig lägenhet under mättillfället 

Solgården: en ledig korttidsplats under mättillfället 

Vårdtyngdsmätning 

Treskillingen B-huset 
Berger skalan 

B-huset 

Summa 

0-1 2 

8 

8 

vecka 37 2014 BERGER 

3 4 5 
1 

1 

6 Summa 

9 
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Koppargården 

Berger skalan 0-1 

Krist alle n 

Diam ant en 

Rubi nen 

Opa len 

Summa 

Solgården 

Berger skalan 0-1 

Solgård en 

Heden 

1 

2 

4 

7 

9 

1 

Summa 10 

Vårdtyngdsmätning 

Treskillingen B-huset 

M edicinsk status 1 

B-huset 

Summa 

Koppargården 

Medicinsk status 1 

Kristallen 1 

Diam ant en 

Rubinen 

Opalen 

Summa 1 

2 3 

2 1 

1 

2 

1 

2 5 

2 3 

1 

1 

2 

vecka 37 2014 

2 3 

6 3 

6 3 

2 3 

10 

9 

9 

11 

39 

4 

1 

2 

4 

6 

13 

4 

4 

6 

10 

4 

4 

5 

6 

4 

3 

13 

5 

4 

4 

MEDICINSK 
STATUS 

5 

5 

6 Summa 

11 

9 

9 

11 

40 

6 Summa 

1 19 

8 

1 27 

Summa 

9 

9 

Summa 

11 

9 

9 

11 

40 
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Solgården 

Medicinsk status 

Solgården 

Heden 

Summa 

Analys 

1 

1 

1 

2 3 4 5 Summa 
18 19 

8 8 
26 27 

Kommunen har tidigare gjort dessa mätningar ur ett kvalitetsäkerhets och ekonomisk 
perspektiv, för att fördela resurser och mäta kvalitet. Min bedömning är att då 
bedömningarna görs enligt ADL-trappan, Bergerskalan och av den medicinska statusen 
av personal inom äldreomsorgen, så bör man ha i åtanke att det kan bli felbedömningar 
utifrån respektive personals egna upplevelse. Skiftningar kan då bli både uppåt och 
nedåt i tyngd. Vi vet inte heller OM hjälpen är utförd under dessa mätveckor, då det är en 
uppskattning av ett behov. 
Bedömningarna påverkar även det totala behovet då det varit tomma lägenheter, platser 
eller att vårelbehov ej funnits under mätveckan. 
Andra delar som påverkar tyngden är att mätningarna enbart gäller den 
personalbemanning som finns under dag - och kvällstid, ej nattpersonal. I tidigare 
mätningar har all personal räknats, vilket ger en missvisande bild av vård tyngden 
kontra personaltäthet m.m. Detta innebär att det inte går att göra analyser eller 
jämförelser med tidigare mätningar. Förslaget är nu att helt frångå denna mätmetod då 
flera viktiga områden så som rehabilitering, ledsagning, egen tid (30 min per person), 
dokumentation, rapporttid, teamträffar, APT, städ av allmänna utrymmen och tvätt 
saknas och tar mycket tid från det dagliga arbetet och har dessutom utförts under denna 
vecka. 

Kommunen borde istället hitta nya eller andra metoder för att säkerställa verksamheten 
ur kvalitetsäkerhets och ekonomisk synpunkt. Då denna mätmetod inte ger indikationer 
på hur kunden upplever kvaliten, utan är bara ett mått på vissa delar av personalens 
belastning under en till två veckor under året. Det finns kommuner som infört TES (Tids 
-och registreringssystem) även på särskilda boendeformer. Där personalens schema och 
vård tagarnas faktiska behov registreras. Detta kan ge bättre säkerhet och tydlighet i hur 
"tyngden" är och verksamheten kan följas under varje vecka istället för 2ggr/år. Detta 
mäter naturligtvis inte kvaliten ur ett kundperspektiv, men verksamheten kan 
säkerställa att hjälpen är utförd, vilket inte nuvarande mätmetod indikerar. 

Anne Shemeikka 
Socialchef 


