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Till
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Stimulansmedel för insatser inom vård och o msorg om äldre personer
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende beviljade
stimulansmedel för insatser till de mest sjuka äldre för åren 2007 och 2008.
2. Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om att få disponera överskjutande medel om 1 360 tkr under år 2009.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om 2 507 tkr i medel för insatser för de mest sjuka äldre under år 2009.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen redovisar i ärendet de satsningar som genomförts inom
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med hjälp av de för åren 2007 och 2008 av
Socialstyrelsen beviljade stimulansmedlen för att höja kvaliteten inom vården och
omsorgen om de mest sjuka äldre. Förvaltningen föreslår att nämnden hos Socialstyrelsen ansöker att de medel som inte ianspråktagits under tidigare år får användas för samma ändamål under år 2009. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden
hos Socialstyrelsen även ansöker om ytterligare medel för en förstärkt satsning på
att höja kvaliteten inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre under år 2009.

Bilagor

1. Ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen för år 2007 och år 2008.
2. Ansökan om stimulansmedel för år 2009.
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Bakgrund
För år 2006 avsatte regeringen 600 mnkr för att stödja kommuner och landsting i
deras arbete med att utveckla och höja kvaliteten inom vården och omsorgen om
de mest sjuka äldre. Dåvarande Kista stadsdelsnämnd ansökte och beviljades totalt
925 tkr för insatser avseende rehabilitering, kost, nutrition. Även dåvarande Rinkeby stadsdelsnämnd ansökte om stimulansmedel och beviljades 1 219 tkr för rehabilitering, förstärkt läkarmedverkan och läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende.
För år 2007 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om att fördela
stimulansbidrag till kommuner och landsting om totalt drygt 1,3 mdkr.
I juni 2007 beslöt Socialstyrelsen att för åren 2007 och 2008 tilldela Stockholms
stad 84 664 tkr av nämnda stimulansbidrag. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansökte om stimulansmedel för insatser avseende rehabilitering, kost, nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar samt för det sociala innehållet. Ansökan som
omfattade åren 2007 och 2008 skickades till äldreförvaltningen som har det samordnande ansvaret för Stockholms stad gentemot Socialstyrelsen. För nämnda projekt beviljades 5 222 tkr.
En webbaserad slutredovisning för hur beviljade medel för år 2007 och år 2008
har använts har i enlighet med givna direktiv sänts in till Socialstyrelsen den 31
mars år 2009.
Socialstyrelsen har genom äldreförvaltningen meddelat att det i förhållande till år
2008 kommer att bli 4 % neddragning av motsvarande stimulansbidrag för år
2009. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har Socialstyrelsen avsatt 2 507 tkr i
stimulansmedel för år 2009.
Förvaltningen föreslår att nämnden hos Socialstyrelsen ansöker om dessa stimulansmedel. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden hos Socialstyrelsen ansöker
om att få disponera överskjutande medel från år 2008 om 1 360 tkr under år 2009.
Ansökan om stimulansmedel för år 2009 söks tillsammans med slutredovisningen
av tidigare års verksamhet.
Redovisning av stimulansmedel för år 2007 och för år 2008 för insatser
inom vård och omsorg om äldre
För åren 2007 och 2008 beviljades Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd stimulansmedel
om totalt 5 222 tkr för insatser inom områdena rehabilitering (440 tkr), kost/nutrition
(500 tkr), demensvård (1 500 tkr), läkemedelsgenomgångar (420 tkr) samt det sociala innehållet (2 362 tkr).
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Med anledning av de organisatoriska förändringar av nämnd- och förvaltningsorganisationen som skedde inom Kista och Rinkeby under år 2007, som bland annat
innebar att den nya Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning inrättades den 1 juli 2007,
påverkades även vissa delar av det verksamhetsnära arbetet inom organisationen.
Detta har bland annat medfört att de flesta delprojekten inte kunde sättas igång
under år 2007, men har påbörjats under år 2008.
Inom området rehabilitering har projektet Bättre hälsa för äldre startats för att förbättra hälsan hos äldre personer över 65 år med eget boende. Det är ett samarbetsprojekt mellan projektet och frivilligorganisationerna, samarbetet ligger som grund
för att skapa goda och varaktiga strukturer för bättre aktivering av äldre i stadsdelen. I projektet har de äldre fått individuella instruktioner och träningsscheman,
men även gruppaktiviteter i form av gympa och balansträning har ingått.
Inom området kost/nutrition har Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samarbetat
med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genom att en dietist arbetat halvtid på
respektive förvaltning. Hennes uppdrag har varit att ge praktisk rådgivning till
personalen inom äldreomsorgen. Kvalitetsstöd och rutiner för kost/nutrition har
utarbetats.
Inom området demensvård har utbildning i demenssjukdomar genomförts för ca
200 medarbetare och utbildning i taktil massage för 35 personer. Stimulansmedlen
har även möjliggjort arbetet med att utveckla former och metoder för aktivering av
äldre med demenssjukdomar.
Inom området det sociala innehållet har det på Kista servicehus skapats nya forum
för att umgås. Olika rum har byggts upp med olika teman och aktiviteter. En inbjudande och harmonisk miljö har tillskapats. Boende, anhöriga och medarbetare
på servicehuset har samarbetat kring detta.
Läkemedelsgenomgångar har skett inom samtliga verksamheter genom ett samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och ansvarig läkare. Utbildning riktad till sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden har genomförts av stadsdelsförvaltningens MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) och Apoteksbolaget. Medicinskåp har inköpts till de äldre som saknade detta i sina lägenheter.
Inom stadsdelens äldreomsorg finns entreprenörer som är aktuella för att hos
stadsdelsförvaltningen ansöka om stimulansmedel för år 2009.
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