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Sammanfattning uppföljningsrapport avseende verksamheten 
nattetid på Birkagården. 
 
Bakgrund 

I november 2017 genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en 
oanmäld inspektion på natten på Birkagården. Inspektionen utmynnade i ett 
beslut daterat 2018-01-22. Av beslutet framgår att IVO:s bedömning är att 
bemanningen på natten, under rådande förhållanden, inte får understiga fyra 
personal.  
 
Fr.o.m. i början av 2018 är bemanningen utökad till fyra personal per natt. 
 
Metod och genomförande 

I IVO: s rapport har de även tagit upp andra frågor och dessa, tillsammans med 
bemanningen, har undertecknad utgått från vid intervjuer med all nattpersonal. 
Följande frågor/områden har berörts; 

• Vet nattpersonal hur varje boende vill ha ”sin” natt 
 

• Tillgodoses de boendes behov av hjälp och stöd samt trygghet och 
säkerhet nattetid 
 

• Uppsikt över de boende på ett säkert sätt 
 

• Tekniska lösningar på natten 

 

Bedömning 
Av intervjuerna framgår att nattpersonalen upplever att det är stor skillnad 
att vara 4 personal på natten, mot tidigare 3 st. Det finns alltid en kollega att 
be om hjälp, de uppmärksammar och tillgodoser de boendes behov på ett 
bättre och säkrare sätt. 
 
Fokus efter IVO:s rapport har varit att säkra tillsynen på avdelning E. Under 
uppföljningen har det blivit tydligt att den avdelningen har personalen bra 
tillsyn på även när de inte är där, eftersom det finns både dörr och 
korridorslarm samt att dörren till korridoren är öppen. Då är det sämre med 
tillsynen på främst avdelning C respektive D. Bedömningen är att det även 
där behövs korridorslarm för att personalen snabbt ska kunna 
uppmärksamma om någon boende är i behov av stöd och hjälp. När det 
gäller avdelning A respektive B är det lugnt just nu på en av avdelningarna 
vilket gör att det går att lämna den utan tillsyn ibland. Däremot om det 



2 (2) 
 2019-06-18 

 

flyttar in mer rörliga personer även på den avdelningen, bör det övervägas 
korridorslarm även där. 
 
Inom äldreomsorgen ska fokus vara att individanpassa vården för var och 
en. En viktig fråga att arbeta vidare med är att det i genomförandeplanen 
(GFP) ska framgå hur den enskilde vill ha ”sin” natt. Det finns en kultur att 
gå rond tre ggr per natt och då missas den individuella vården. Av 
intervjuerna framgår att nattkamera inne hos boende kan vara ett bra 
alternativ för att inte störa personer som är lättväckta. En bra nattsömn gör 
också att dagen blir lugnare. Bemötandeplaner behöver göras tillgängliga för 
nattpersonalen så att all personal, dygnet om, följer handlingsplanen. 
 
Bedömningen är de boendes behov av stöd och trygghet på natten 
tillgodoses på ett bättre sätt med att bemanningen utökats till 4 per natt. För 
att vården ska bli mer individanpassad behöver arbetssättet med ronder 
förändras och anpassas utifrån varje individ. Nattkamera hos boende kan 
vara ett alternativ för att möta behoven. 

 
 
Elisabeth Andersson 
sakkunnig 


