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Kompetensutveckling inom ramen för stimulansmedel
Under verksamhetsåret 2012 har följande satsningar genomförts inom ramen för
stimulansmedel 2012. Genomförda satsningar har haft formen dels av kompetenshöjande
utbildning för olika personalkategorier inom äldreomsorgen dels projekt kring samverkan.
Från och med 2013 upphör regeringens satsning med stimulansmedel vilket innebär att 2012
är sista året då stimulansmedlen kan användas.
Nedan framgår de projekt eller satsningar som har genomförts och avslutats under 2012.

Kost och nutrition


”Matglädje hela livet” – Vid ett boendeplan på Alströmerhemmet ta fram och fördjupa
metod och arbetssätt kring kost och måltider.

Projektets syfte har varit att utveckla en metod och ett arbetssätt för kost och måltider med
syfte att förbättra och säkerställa att den äldre får en god kvalité i både måltidssituation och
mat. Vidare att i en manual dokumentera metoden och arbetssättet när det gäller teamwork,
kostansvar, kontinuitet i måltids- och beställningsprocess. Projektet kom igång under
november 2011 och har avlutats under december 2012.

Demensvård


Utveckla bemötandemetoder och förhållningssätt i mötet med demenssjuka inom vårdoch omsorgsboenden och inom hemtjänsten på Kungsholmen

Med syfte att stödja en utveckling av tvärprofessionella team/demensteam med ett
personcentrerat arbetssätt inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänst har
projektet anordnat handledning för att ge stöd till team utveckling där flera yrkesgrupper kan
mötas och samordna sina insatser kring den demenssjuke.
För att inspirera olika yrkesgrupper att utveckla sin kompetens inom området har ett antal
föreläsningar anordnats.
Totalt ca 300 deltagare har under året deltagit i inspirationsföreläsningar enligt nedan:
- Ola Polmé Bemötande av demenssjuka i praktiken samlade 120 deltagare.
- Hanna Falk IDA modellen, en struktur för hur man kan praktisera ett
personcentrerat och salutogent arbetssätt i det dagliga arbetet.
Föreläsningen samlade 70 deltagare.
- Tyra Graaf gav två diskussionsföreläsning på temana ”Teambildning” och
”Kontaktmannaskapet” vilka samlade 110 deltagare.
Fyra tvärprofessionella team, ett vardera på Alströmerhemmet, Solbacken, Serafen och S:t
Eriks vård och omsorgsboende, har fått stöd att komma i gång med sina team under året.
Projektet har avslutats i december 2012
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 ”Samverkan mellan socialtjänsten och lokala hälso- och sjuvården på Kungsholmen”
Samverkansprojektet som startade i slutet av 2010 har undan för undan kommit igång under
2011 och 2012. Projektets syfte har varit att inom ramen för de nationella riktlinjerna för vård
och omsorg vid demenssjukdom utveckla och förbättra samverkan mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården på Kungsholmen. I projektet har ingått - från socialtjänsten,
biståndshandläggare, personal som driver demensteam från fyra hemtjänstutförare och
anhörigkonsulenten - från hälso- och sjukvården, S:t Eriks vårdcentral, Rehab City och
Stockholmsgeriatrikens minnesmottagning.
Aktiviteter som genomförts under året:
- samverkansmöten kring de demenssjuka
- handledning till demensteamen
- temaföreläsningar
- studiebesök och
- gemensamma nätverksträffar/utbildningsdagar
Projektet har avslutats under december 2012. De erfarenheter som gjorts och de former för
samverkan som byggts upp kommer att bibehållas och utvecklas vidare inom ramen för den
vanliga verksamheten 2013.
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