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Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom
vård och omsorg om äldre
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna redovisningarna till Socialstyrelsen

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsnämnd har erhållit 4,0 mnkr för utvecklingsinsatser inom ramen
för 2006 års stimulansbidrag och 6,3 mnkr för insatser inom ramen för 2007 års stimulansbidrag. Stadsdelsförvaltningen ska i enlighet med villkoren för bidragen redovisa till
Socialstyrelsen vad medlen har använts till. Redovisningen ska ske i såväl en del- som
slutredovisning.

Bakgrund
Stadsdelsnämnder som beviljats stimulansbidrag hösten 2006 för insatser inom vård och
omsorg om de mest sjuka äldre ska i enlighet med villkoren för nyttjandet av medlen slutredovisa hur de har använts senast 7 mars 2008. De ska även göra en delredovisning av
2007 års stimulansbidrag för bättre vård och omsorg om äldre personer.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har erhållit 4,0 mnkr för insatser inom 2006 års stimulansbidrag och 6,3 mnkr för insatser inom 2007 års stimulansbidrag.
Slutredovisning 2006 och delredovisning 2007 till Socialstyrelsen framgår av bilaga 1 och
bilaga 2.
Enligt information från Socialstyrelsen är det möjligt att föra över 2006 års medel till
2008 för att genomföra 2006 års beviljade satsningar. Som tidigare beslutats får 2007 års
medel även användas 2008.
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Utbildningsinsatser under 2007
Under 2007 har bland annat följande utbildningssatsningar genomförts inom ramen för
beviljade kompetensutvecklingsmedel:

PROJEKT FÖR DE SVÅRAST SJUKA ÄLDRE
Under 2007 har projektledare för Måltidsprojektet och Vårdprogramsprojektet rekryterats.
Projektplaner har tagits fram och förstudie/pilotverksamhet har genomförts.
Måltidsprojektets syfte är att höja kvaliteten i måltidssituationen för de äldre inom vårdoch omsorgsboenden. Vårdprogramsprojektet syftar till att förbättra arbetet med inkontinens på stadsdelens vård-och omsorgsboenden.
Båda projekten har under året kommit igång med genomförande i delar av stadsdelens
vård-och omsorgsboenden. Arbetet fortsätter under 2008.

ÖVRIGA PROJEKT
Av totalt 9 mindre projekt som drivits av projektledare på utförarenheterna har följande 7
kommit igång under år 2007.








Förbättra måltidssituationen, Serafens äldreboende
Förbättra rehabmöjligheter, Serafens äldreboende
Minnesrum, Serafens äldreboende
Aktivering och stimulans som efterfrågas av äldre, Serafen äldreboende
Kostgruppen, Hemtjänsten, Hantverkargatan
Fallprevention, Alströmerhemmet
Söderhavsrum, Alströmerhemmet

Genomförandet fortsätter under 2008. De olika projektens delredovisningar framgår av
bilagor 3-9.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Slutredovisning av 2006 års stimulansbidrag
Delredovisning av 2007 års stimulansbidrag
Förbättra måltidssituationen, Serafens äldreboende
Förbättra rehabmöjligheter, Serafens äldreboende
Minnesrum, Serafens äldreboende
Aktivering och stimulans som efterfrågas av äldre, Serafen äldreboende
Kostgruppen, Hemtjänsten, Hantverkargatan
Fallprevention, Alströmerhemmet
Söderhavsrum, Alströmerhemmet
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