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Orientering om bemanning ved Lindelia boliger

Ved behandlingen av Handlingsprogram 2020–2023 vedtok Hovedutvalg for bistand og omsorg:
Kommunedirektøren bes følge opp brukerne som flytter inn i boligene på Lindelia, og
fortløpende vurdere bemanningssituasjonen. Kommunedirektøren bes komme med en
oppsummering til Hovedutvalg for Bistand og Omsorg første kvartal 2021.
Lindelia boliger er en nyetablert avdeling innen tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte
boliger og akutte tjenester. Avdelingen flyttet inn i nye lokaler i Lindelia 45 på Gjettum 1.
september 2020. Avdelingen ligger sentralt med nærhet til buss og T-bane. 200 meter til
nærmeste matvarebutikk og 3 km til Sandvika sentrum.
Avdelingen er tilrettelagt for pasienter med alvorlig og langvarig psykiske og/eller ruslidelser.
Avdelingen er planlagt med en utforming som ivaretar behovet for spesiell funksjonalitet og
tilpasning knyttet til målgruppen.
Pasientene tilbys helsetjenester som forhindrer tilleggsproblematikk og som fremmer den
enkeltes vei mot bedring og mestring av egen livssituasjon, gjennom hele døgnet. To av plassene
er tilpasset til innbyggere med psykisk utviklingshemning og samtidig psykisk lidelser og i behov av
tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 9.
I prosjektperioden for etablering av Lindelia, ble bemanningsbehovet vurdert ut ifra to
pasientplasskategorier:
1. 8 ordinære pasientplasser
2. 2 kapittel 9 plasser (tvang)
I kategori 1 ble bemanningsplaner planlagt i henhold til empiri fra tilsvarende omsorgsboliger
innenfor tjenesteområdet. Det ble gjennomført en tentativ utregning av elementene:

gjennomsnittlig sum vedtakstimer pasientene hadde vedtak på, ressurseffektivitet av
samdriftsfordeler, og vurdering av vedtaksbehov etter innflytting, som ga denne
bemanningsnøkkelen:
Dag
Kveld
Natt

Mandag
5
4
2

Tirsdag
5
4
2

Onsdag
5
4
2

Torsdag
5
4
2

Fredag
5
4
2

Lørdag
4
4
2

Søndag
4
4
2

Målgruppen som det var vedtatt skulle tilbys pasientplass på Lindelia, var innbyggere med
sammensatt og kompleks problematikk, og som kan ha utfordrende adferd, og et stort behov for
trygghet i gjennomføring av vedtak. På bakgrunn av dette ble det lagt vekt på at det skulle være 4
personal og ikke 3 på kveld og helg, slik at de kunne samhandle parvis i tilnærmingen til
pasientene, da i et pasientsikkerhets- og HMS-perspektiv.
Vurdering etter 6 måneders drift er at bemanningen har vært riktig dimensjonert. I dag er nesten
alle stillinger besatt, det er ingen avvik i tilknytning til tjenesteytingen grunnet bemanning, og det
er ingen opplevelse av «dødtid».
Ressurser på avdelingen er: avdelingssykepleier, fagutviklingssykepleier, samt at alle ansatte har
3-årig høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag. Dette har bidratt til et høyt faglig nivå, og
en kvalitetssikring av en tverrfaglig tilnærming i tjenesteytingen og i den enkelte pasients
konkrete behandling.
Pasientene som mottar behandlingstilbud på Lindelia har raskt blitt stabilisert, og enkelte har
allerede etter kort tid oppnådd utvikling og mestring i funksjonsnivå. Gjennom
aktivt recoveryperspektiv, ytes tjenester på en slik måte at pasientenes egne ressurser styrkes.
Som eksempel har en av de pasientene som flyttet inn, i stadig større grad fått økt
funksjonsnivå og evne til å klare seg selv, fordi tjenesten bevisst har gått fra å “gjøre for” til
“veilede/støtte og gjøre sammen”. Dette har vært gjort i samarbeid med pasient og pårørende og
i en takt som er faglig tilpasset pasienten, og skaper trygghet og mestring.
For kategori 2, Kapittel 9 boligene, vil bemanningsbehov være avhengig av den enkelte
pasients hjelpebehov, adferd og antall vedtakstimer. Som eksempel nevnes en aktuell pasient,
som i dag bor i annen bolig i tjenesteområdet. Her er bemanningen i dag 2 personale dag, 2
personale aften og 1 personale natt.
Per i dag oppleves et større behov for ordinære boliger i kategori 1, enn i kategori 2. Det
planlegges derfor å benytte en kapittel 9 bolig til en ordinær bolig for en periode. Det synes
hensiktsmessig at bruken av boligene gjøres fleksibel, slik at man i størst mulig grad kan dekke det
til enhver tid eksisterende behov for plasser, samt å ha god ressursutnyttelse av personell og
kapasitet.
Personellmessig vil dette ha betydning for bemanningsplanen. De pasientene som er tenkt bosatt
i Lindelia har til dels omfattende vedtaksbehov, delvis med behov for 1:1 oppfølging på
dag/aften og noen med 2:1 behov ved gjennomføring av tiltak. Også på natt kan det være behov
for økt tilstedeværelse og/eller tilgjengelighet. Dette vil medføre økte lønnskostnader i Lindelia,
samtidig som man unngår kostbare kjøpeplasser og har god kontroll på tjenestene som leveres til
pasientene. Her vil penger følge bruker.

Kommunedirektøren ser for øvrig at behov innen denne omsorgskategorien øker, og det er flere
ferdigbehandlede pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Kommunedirektøren
kommer nærmere tilbake til en samlet vurdering av dette i Økonomimelding 1.

