
 
 

Bilaga 2 

Personal och Bemanning 

Socialtjänst bemanning 

Socionom från kommunerna i regionen som tjänstgör dagtid på TNE med uppföljningssamtal 
av alla intagna enligt LOB och som planerar fortsatt vårdkontakter mot Socialtjänst och 
statens institutionsstyrelse SIS och eventuella andra vårdgivare som inte tillhör regionens 
åtaganden. Socionomen ansvarar också för kontakter med anhöriga till barn och unga under 
18 år som vårdas/vårdats på TNE. Förslagsvis 50% bemanning. 

Läkare tillgång 

Vid behov så konsulteras somatisk och psykiatrisk primär och bakjour, viktigt att konsulter 
prioriteras både från somatik och psykiatri. TNE behöver ha en medicinsk ansvarig läkare för 
verksamheten, denna bör vara kopplad till beroende vården.  

Administrativt stöd 

Vårdadministratör som skriver läkare diktat ca 10% på vardagar 

Brukarrepresentation 

Möjlighet till representation av brukare under del av enhetens öppettider. Arvoderad 
närvaro. Närvaro 3 dagar i veckan, förmiddagar 09.00-13.00, förslagsvis Måndag, Torsdag 
och Fredag 

Schemaläggning, Schematekniska frågor 

Vid beräkningar kring bemanning visar det sig att det skiljer sig kraftigt avseende 
bemanningen dagtid. Detta beroende på om man tjänstgör 2 helger av fyra eller två helger 
av 5 vid två helger av fem kommer det att bli mycket personal dagtid. Detta gäller både 
samlokaliserad och friliggande TNE verksamhet. Utifrån ett resursperspektiv känns detta inte 
försvarsbart. Problem kan dock uppstå avseende rekrytering vid tjänstgöring 2 av 4 helger.  

Ett annat problemområde som kan innebära ökade kostnader är det dubbla Ob-tillägget 
nattetid för personal som roterar dag och natt, detta innebär ett problem om verksamheten 
samlokaliseras med psykiatrin. 

 

 

 

 

 



 
 

Förslag: TNE verksamhets utformning samt driftskostnader 

Förslag 1. Samlokaliserad TNE enhet 

Förutsättningar 

 6-8 vårdplatser 

 Personalen arbetar 2 av 4 helger 

 Säkerhetsbemanning måste tillgodoses 

 Schemaläggning utgår från 100 % tjänster 

 Nattpersonal arbetar 2 av 4 helger 

 När det inte finns patienter på TNE, arbetar personal på den samlokaliserade 
enheten eller är behjälplig inom andra delar av verksamheten. 

Personalbemanning 

Två personal som arbetar dygnet runt 

6 st heltidstjänster Sjuksköterska samt 6 st heltidstjänster Skötare 

 4 sjuksköterskor dagtid 

 4 skötare dagtid 

 2 sjuksköterskor/natt 

 2 skötare/natt 

 Peer/Brukare, 50% dagtid. Måndag Torsdag -Fredag 

 50% Socialtjänst 

Budget 

Personalkostnader: Månadslön inkl OB/tjänst Årsbelopp 

Sjuksköterskor, 6 tjänster 29 400 kr  
               
2 115 000 kr  

Skötare, 7 tjänster  
                      
24 000 kr  

               
1 730 000 kr  

Ob-tillägg  600 000 kr 

Nattjänstgöring dubbelt ob  (240.000 kr) 

Läkare   

Socialtjänst 50% 14 700 kr (29 400 kr heltid) 246 960 kr (ink soc.avg.) 

Administrativa tjänster   

Peer/brukare 63 000 kr (50 v, 3 dgr, 1260 kr) 63 000 kr 

Sociala avgifter 
 

               
1 962 000 kr 

Övriga kostnader personal     

Summa personalkostnader     6  956 960 kr  
 



 
 

Reflektion: Det kan finnas en risk med att ha en bemanning med tjänstgöring två helger av 
fyra, risken består av att det kan vara svårt att rekrytera personal med denna tjänstgöring. 
Tjänstgöring två helger av fem kommer innebära att man måste utöka med två 
heltidstjänster. Detta skulle dock innebära att bemanningen vardagar kommer att bli högre, 
dessa dagar kan personalen tjänstgöra på den samlokaliserade enheten. När beläggning är 
låg på TNE verksamheten skall personalen kunna användas till övrig verksamhet inom 
psykiatrin t.ex  X-vak TG 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förslag 2. Friliggande TNE enhet 

Förutsättningar 

 6-8 vårdplatser 

 Personalen arbetar 2 av 4 helger 

 Säkerhetsbemanning måste tillgodoses 

 Schemaläggning utgår från 100 % tjänster 

 Nattpersonal arbetar 2 av 4 helger 

 När det inte finns patienter på TNE, är personalen behjälplig inom andra delar av 
verksamheten. 

Personalbemanning 

Tre personal som arbetar dygnet runt 

6 st heltidstjänster Sjuksköterska samt 12 st heltidstjänster Skötare 

 4 sjuksköterskor dagtid 

 8 skötare dagtid 

 2 sjuksköterskor/natt 

 4 skötare/natt 

 Peer/Brukare, 50% dagtid. Måndag Torsdag -Fredag 

 50% Socialtjänst 

Budget 

Personalkostnader: Månadslön inkl OB/tjänst Årsbelopp 

Sjuksköterskor, 6 tjänster 29 400 kr  
               
2 115 000 kr  

Skötare, 12 tjänster  
                      
24 000 kr  

               
3 455 000 kr  

Ob-tillägg  900 000 kr 

Nattjänstgöring dubbelt ob  (410.000 kr) 

Läkare   

Socialtjänst 50% 14 700 kr (29 400 kr heltid)  246 960 kr (ink soc.avg.) 

Administrativa tjänster   

Peer/brukare 63.000 kr (50 v, 3 dgr, 1260 kr) 63 000 kr  

Sociala avgifter 
 

               
2 855 000 kr 

Övriga kostnader personal     

Summa personalkostnader     10 047 960 kr  
 

 



 
 

Reflektion: Det kan finnas en risk med att ha en bemanning med tjänstgöring två helger av 
fyra, risken består av att det kan vara svårt att rekrytera personal med denna tjänstgöring. 
Detta skulle dock innebära att bemanningen vardagar kommer att bli högre. 

 

Tillägg: Satelliter TNE på akutmottagning 

Förutsättningar 1 st sattelitmottagning 

 1-2 vårdplatser 

 Personalen följer akutmottagningens/MAVA schema 

 Säkerhetsbemanning måste tillgodoses 

 Schemaläggning utgår från 100 % tjänster 

 Nattpersonal arbetar varannan helg 

 När det inte finns patienter på TNE, arbetar personal på 
akutmottaningen/intagningsplatser beroende på hur akutvårds organisationen är 
uppbyggd i länsdelen. 

Personalbemanning 

1 personal som arbetar dygnet runt 

4 st heltidstjänster Sjuksköterska/skötare 

 2 st sjuksköterska/skötare kvällstid 

 2 st sjuksköterska/skötare natt 

 Peer/Brukare, 50% dagtid. Måndag Torsdag -Fredag 

 50% Socialtjänst 

Budget 

Personalkostnader: Månadslön inkl OB/tjänst Årsbelopp 

Sjuksköterska/skötare, 4 tjänster 29 400 kr  
               
1 411 200 kr  

OB tillägg  300.000 kr 

Sociala avgifter 
 

 755 150 kr 

Peer/brukare 63.000 kr (50 v, 3 dgr, 1260 kr) 63 000 kr 

Socialtjänst 50% 14.700 kr (29.400 kr heltid) 246 960 kr (inkl. soc.avg.) 

Övriga kostnader personal     

Summa personalkostnader   2 776 310 kr  
      

 


