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Sammanfattning
Äldreomsorgen i Stockholm stad ska präglas av självbestämmande,
individualisering och valfrihet, enligt Stockholms stads värdegrund.
Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.
Allt fler väljer att bo kvar och åldras i den egna bostaden och det gäller
även personer med kognitiva störningar och/eller demenssjukdom.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom (2010) är personcentrerad vård och omsorg den starkaste
rekommendationen. Personcentrerad vård- och omsorg innebär att det är
personen och inte demenssjukdomen som sätts i fokus och att
omvårdnadsinsatsen ska utgå från personens behov. En annan
rekommendation är att bedriva multiprofessionellt arbete som syftar till
kontinuitet i vården och omsorgen, att underlätta bedömningar som kräver
flera perspektiv eller kompetenser, att finna problem och hitta lösningar
samt att personens behov av vård och omsorg tillgodoses ur ett
helhetsperspektiv.
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Äldrenämnden har avsatt totalt 18 mkr för utveckling av hemtjänst inom
demensområdet åren 2012 0ch 2013. För år 2013 kunde medel sökas av
de enheter som beviljats startbidrag år 2012. År 2013 omfattades även
yngre demenssjuka samt att sträva mot ett teambaserat arbetssätt.
Vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag den 28 april tilldelades
Demensteam Bersågränd inom Enskede hemtjänst priset ”Bästa
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demensteam i hemtjänsten år 2013”. Enskede hemtjänst har fått
utvecklingsmedel varje år från starten år 2012.
Även för år 2014 har staden avsatt medel och äldrenämnden har beslutat
att privata hemtjänstföretag och hemtjänstenheter i egen regi ges
möjlighet att ansöka om medel för att utveckla specialiserad grupp med
inriktning mot personer med demenssjukdom oavsett ålder med mål:
 Att utveckla personcentrerad vård och omsorg
 Att säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete inom
vården och omsorgen av personer med demenssjukdom
För att stödja utvecklingen av multiprofessionellt teambaserat arbetssätt
för personer boende i ordinärt boende krävs att beställarenheterna i
stadsdelarna är delaktiga i utvecklingen via sina biståndshandläggare.
Beställarenheter har haft möjlighet att söka utvecklingsmedel för att:
 Systematiskt utveckla arbetssätt med syfte att delta i team,
 Utveckla kompetens inom området demens
 Utveckla den individuella bedömningen av demenssjuka personer.

Fördelning av medel
Samtliga hemtjänstenheter såväl privatetablerade som i stadens regi har
uppmanats ansöka om medel. Vid ansökningstiden utgång hade 36
hemtjänstenheter ansökt för 40 specialiserade grupper.
Ansökningskriterierna har uppfyllts av 38 specialiserade grupper och
dessa har beviljats medel. Även beställarenheterna på stadsdelarna har
uppmanats ansöka om utvecklingsmedel. Sju bestställarenheter har ansökt
och alla har beviljats medel.
Resterande medel kommer användas för stödinsatser riktade till de
specialiserade grupperna samt till beställarenheterna från Stiftelsen
Äldrecentrum, ett forskningssamarbete mellan hemtjänst och KI samt
riktad kompetensutveckling till 300 hemtjänstpersonal med Demens ABC
plus Hemtjänst som bas.
Medlen har fördelats enligt nedan:
Specialiserade hemtjänstgrupper
Beställarenheter
Stödinsatser från Äldrecentrum
Forskningssamarbete med KI
Utbildning hemtjänst personal
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7,8 mkr
3,7 mkr
1,1 mkr
0,25 mkr
0,7 mkr
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens
pensionärsråd har tagit del av ärendet den 14 maj 2014.
Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet på sammanträdet den 15 maj
2014.

Bilaga:
Förteckning över specialiserade hemtjänstgrupper och beställarenheter
som fått utvecklingsmedel.
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