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Anmälan av slutredovisning 2018 och ansökan
2019 av utvecklingsmedel för multiprofessionellt
arbetssätt

Beslut
Slutredovisning av utvecklingsmedel för 2018 samt ansökan om
utvecklingsmedel för 2019 anmäls och läggs till handlingarna.

Marianne Wikander
Avdelningschef

Ärendet
Socialstyrelsen publicerade år 2010 nationella riktlinjer för vård och
omsorg vid demenssjukdom. Äldrenämnden har sedan 2012 avsatt
medel för att utveckla specialiserade hemtjänstgrupper med
inriktning mot demenssjuka personer. Sedan år 2014 har det avsatts
medel för att utveckla samarbetsformer för biståndshandläggarna i
stadsdelsförvaltningarna. Syftet med medlen är bland annat att
stödja utvecklingen av den personcentrerade vård- och omsorgen
kring demenssjuka personer samt öka kompetensen inom området.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom enheten för biståndsbedömning.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tagit del av ärendet den 18
mars 2019 Information till de fackliga organisationerna och till
landstinget kommer att ges.
Östermalms stadsdelsförvaltning
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Jämställdhetsanalys
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att få sina behov
tillgodosedda och förvaltningen arbetar strukturerat för att
säkerställa att brukarna får en likvärdig vård och omsorg.
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Förvaltningens synpunkter
Enheten för biståndsbedömning sökte och beviljades medel 2018
för att utveckla multiprofessionellt arbetssätt kring personer med
demenssjukdom samt öka kompetensen inom området demens.
Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är och har varit det lokala
samverkansprogrammet kring vård och omsorg för personer med
demenssjukdom. Under året har enheten även utbildningssatsningar
kring demens och kognitiv svikt samt att flera medarbetare deltagit
på Svenska demensdagarna i Malmö. Slutredovisningen 2018, se
bilaga 1. För att fortsätta det pågående arbetet och förankra en
varaktig organisation med ett multiprofessionellt teamarbete har
medel även sökts för 2019, se bilaga 2 ansökan 2019.

Bilagorna i ärendet återfinns på http://insynsverige.se/stockholmostermalm
Bilagor
1. Multiprofessionellt arbetssätt demens, slutredovisning medel
år 2018
2. Multiprofessionellt arbetssätt demens, ansökan om medel
2019
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