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Sammanfattning
Vid den slutliga fördelningen av 2009 års stimulansmedel för en bättre vård och
omsorg för äldre har Stockholms stad erhållit totalt 81,8 mnkr, vilket är 501 tkr
mer än vad som angavs i fördelningen av stimulansmedlen. För att staden ska
kunna ta del av de överskjutande 501 tkr måste en kompletterande ansökan om
stimulansmedel göras till Socialstyrelsen. Äldreförvaltningen föreslår också en
omdisponering av tidigare beviljade stimulansmedel som inte förbrukats motsvarande 1 086,8 tkr.

Bakgrund
Sedan 2006 har Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att årligen fördela stimulansbidrag till landets kommuner och landsting i arbetet med att utveckla vården och
omsorgen om äldre. Även enskilda utförare ska ges samma möjlighet som kommunens utförare att få ta del av bidraget. Enskilda utförare kan dock inte ansöka
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själva direkt till Socialstyrelsen varför deras ansökningar ska ingå i respektive
kommuns ansökan. Stimulansmedlen ska användas inom vissa områden som prioriterats i regeringsuppdraget.

Ärendet
För år 2009 har Stockholms stad ansökt om 81,3 mnkr i stimulansmedel vilket var
den summa staden hade tilldelats i Socialstyrelsens fördelning av stimulansmedel
2009. Ansökningarna har beslutats i respektive stadsdelsnämnd och sedan sammanställs av äldreförvaltningen. Dessutom har äldrenämnden ansökt om stimulansmedel motsvarande 1 152 tkr varav 300 tkr avser ansökningar från privata
utförare (Dnr 203-137/2009). Vid den slutliga fördelningen av 2009 års stimulansmedel har Stockholms stad erhållit totalt 81,8 mnkr, d.v.s. 501 tkr mer än vad
som angavs i fördelningen av stimulansmedlen.
För att staden ska kunna ta del av de överskjutande 501 tkr måste en kompletterande ansökan om stimulansmedel göras till Socialstyrelsen. Äldreförvaltningen
föreslår också en omdisponering av tidigare beviljade stimulansmedel som inte
förbrukats motsvarande 1 086,8 tkr. Det är bl.a. medel som reserverats för utveckling av individbaserad statistik som inte förbrukats då kostnaderna varit lägre än
beräknat. Totalt omfattar den kompletterande ansökan om stimulansmedel 1 587,8
tkr.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för strategi och planering. Kommunstyrelsens pensionärsråd och äldrenämndens handikappråd har tagit del av ärendet den
27 oktober 2009. De fackliga organisationerna har tagit del av ärendet i förvaltningsgruppen den 28 oktober 2009.

Äldreförvaltningens synpunkter och förslag
Av sammanställningen av stadsdelsnämndernas ansökningar om stimulansmedel
framgår att ansökningarna till största delen avser verksamheter i egen regi. I äldreomsorgens branschråd har också de privata vårdgivarna framfört att de anser att
information varit dålig om möjligheten att ansöka om stimulansmedel. För att stimulansmedlen ska komma alla äldre tillgodo, oavsett vårdgivare, har äldreförvaltningen i första hand prioriterat projektansökningar från privata vårdgivare.
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Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden ansöker om stimulansmedel för följande projekt:
Dansterapi
Temabo AB, Bergsunds vård- och omsorgsboende ansöker om 30 tkr för utbildning till vårdpersonal i dansterapi enligt en metod som utarbetats av en dansterapeut. Syftet är att öka de äldres psykiska och fysiska välbefinnande genom dansterapi (bilaga 1).
Vårdarsång
Attendo, Ekehöjdens demensboende ansöker om 150 tkr för utbildning till vårdpersonal i vårdarsång, en metod som utvecklats för kommunikation med demenssjuka i vårdsituationer där aggressioner kan uppstå. Målsättningen är att kunna
minska behovet av lugnande läkemedel (bilaga 2).
Kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan på äldreboenden
Äldreförvaltningen ansöker om 1 134 tkr för ett projekt gällande kvalitetssäkring
av hela läkemedelskedjan inom äldreboenden. Metoden har utarbetats av Apoteket
Farmaci och är en metod som bygger på lärande i vardagen. Metoden innebär att
en apotekare/farmacevt ska ingå i arbetslaget och med sina kunskaper bidra till en
säkrare läkemedelshantering i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. Målet
med projektet är att öka kunskaper hos all personal (sjuksköterska, vårdpersonal
och läkare) och därmed kvalitetssäkra hela läkemedelshanteringen på äldreboendet
(bilaga 3).
Äldreförvaltningen föreslår att arbetsmetoden prövas på tre äldreboenden:
Rio Äldreboende (Attendo), St: Eriks vård- och omsorgsboende (Carema Omsorg)
samt Stureby vård- och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd).
Om utvärderingen visar på goda resultat är målsättningen att metoden ska spridas
till fler stadsdelsförvaltningar och intresserade privata utförare.
Sinnestimulering i demensvården
Äldreförvaltningen har fått en förfrågan om det finns någon stadsdelsförvaltning
som är intresserade av att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar om sinnesstimulering i den dagliga omvårdnaden inom demensvård. Utbildningarna genomförs i studiecirkelform och leds av en arbetsterapeut som också är medförfattare
till den bok som används som studiecirkelmaterial. Södermalms stadsdelsförvaltning har anmält intresse för att genomföra utbildningen på ett antal boenden. Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden reserverar 273,8 tkr för projektet vilket
motsvarar 8 studiecirklar (bilaga 4).
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Bilagor
1. Ansökan om stimulansmedel, Temabo AB, Bergsunds vård- och omsorgsboende
2. Projektplan Vårdarsång, Attendo, Ekehöjdens demensboende
3. Projektbeskrivning Kvalitetssäkring av hela läkemedelskedjan på äldreboende
4. Projektbeskrivning, Sinnestimulering i demensvården
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