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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om 6 329 tkr i stimulansbidrag 2008 i enlighet med förvaltningens förslag.
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Sammanfattning
Regeringen har för 2008 avsatt 1,35 miljarder kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Av dessa är
85 664 tkr avsatta för Stockholms stad och som fördelas till stadsdelsnämnderna i enlighet
med stadens resursfördelningssystem. För Kungsholmens stadsdelsnämnd finns det därmed möjlighet att ur dessa medel ansöka om 6 329 tkr. Stadsdelsförvaltningen föreslår att
nämnden ansöker om bidrag till insatser som syftar till att utveckla nya arbetssätt samt
utbildning i stadsdelens verksamheter för äldre oavsett driftsform. Insatserna gäller förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet.
Ansökan avser utvidgning och fördjupning av utvecklingsinsatser vilka legat till grund för
tidigare ansökan om stimulansbidrag för 2007 och 2008.

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom verksamhetsområde Äldre och funktionshindrade. På grund
av den mycket korta handläggningstiden har inte samråd kunnat ske med fackliga organisationer och lokala pensionärsrådet utan information ges istället i efterhand.
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Bakgrund
Regeringen har för 2008 avsatt 1,35 miljarder kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Av dessa är
85 664 tkr avsatta för Stockholms stad och som fördelas till stadsdelsnämnderna i enlighet
med resursfördelningssystemet. För Kungsholmens stadsdelsnämnd finns det därmed
möjlighet att ur dessa medel ansöka om 6 329 tkr. Det motsvarar också det belopp som
nämnden erhöll för år 2007. Denna ansökan avser utvidgning och fördjupning av utvecklingsinsatser vilka låg till grund för tidigare ansökan om stimulansbidrag för 2007 och
2008.
Stadens ansökningar samordnas av stadsledningskontorets finansavdelning samt Äldreförvaltningen.
Syftet med stimulansmedlen är att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Stimulansmedlen ska användas till att utveckla och förstärka kommuners och landstings
insatser för målgruppen och leda till direkta effekter inom följande områden: Läkartillgång i såväl särskilt boende som ordinärt boende, Läkemedelsgenomgångar, Förebyggande arbete, Demensvård, Rehabilitering, Kost och nutrition och Det sociala innehållet.
Även för 2006 kunde kommuner och landsting ansöka om stimulansbidrag. Nämnden
ansökte då om bidrag till projekt dels för att höja kvaliteten i måltidssituationen, dels för
att förbättra arbetet med inkontinens i stadsdelens samtliga vård- och omsorgsboenden.
Inom ramen för den statliga satsningen ”Kompetensstegen” pågår dessutom insatser för
att förbättra den sociala dokumentationen, för att medvetandegöra personalens förhållningssätt vid vård i livets slutskede och för att förbättra bemötandet av äldre och anhöriga.
Stimulansbidrag för 2006 får användas senast år 2008. Stimulansbidrag för 2007 får användas under 2008 och 2008 års stimulansmedel får användas även under år 2009.
Förutsättning för att få stimulansbidrag är att huvudmannen förbinder sig att besvara en av
socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting framtagen årlig enkät. En del av
stimulansbidraget får användas för kostnader som kan uppstå till följd av ökade krav på
dokumentation och inlämning av statistik.

Stadsdelsförvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden för 2008 ansöker om stimulansbidrag med totalt 6 329
tkr fördelat mellan de olika områdena enligt nedan:
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PROJEKTDEL
Förebyggande arbete
Demensvård
Rehabilitering
Kost och nutrition
Det sociala innehållet
Statistikbehandling, projektledning m.m.
SUMMA

TKR
530
355
480
1 156
2 883
925
6 329

UTBILDNINGSINSATSER 2007-2008

FÖREBYGGANDE ARBETE
Uppsökande hembesök hos äldre på Kungsholmen - ett stadsdelsövergripande projekt
Projektmedel har tidigare erhållits för att bedriva strukturinriktade insatser i form av uppsökande verksamhet hos äldre inom stadsdelen. En projektledare har fr.o.m. februari rekryterats med uppdrag att i ett första steg kartlägga förutsättningar och målgrupp samt ta
fram förslag till projektplan för form, arbetssätt och innehåll. I ett andra steg genomförs
hembesök inom ramen för fastställd projektplan. Förslag till projektplan beräknas vara
klar i slutet av mars 2008.

Fallprevention, Ahlströmerhemmet - Attendo Care AB
Projektets syfte är att minska antalet fallolyckor och stärka individen genom att förbättra
styrka, minska fallrädsla och öka balansförmågan hos äldre som börjar närma sig riskzonen för fall. Projektet startade under 2007 och beräknas vara slutfört 2008.

DEMENSVÅRD
Utbildning inom området demens - ett stadsdelsövergripande utbildningsprojekt
Breddutbildning för omvårdnadspersonal i bemötande och kunskapsutveckling inom demensområdet planeras fr.o.m. hösten 2008. Upphandling pågår.

Minnesrum, Serafens äldreboende - Aleris Äldreomsorg AB
Projektets syfte är att erbjuda äldre med demenssjukdom lämpliga aktiviteter och sinnesstimulering genom att inreda minnesrum, skapa minnes- och sinnesslådor, öka personalens kunskap i bemötande och samtal med personer som har demens samt att ordna aktiviteter och ta vara på spontana möten med de äldre i vardagliga situationer. Projektet kom i
gång 2007 och beräknas fortgå under 2008.

Demensteam inom hemtjänsten - Hemtjänsten egen regi
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Hemtjänsten egen regi avser att genom projektet starta utbildning för demensteam inom
hemtjänsten. Projektet har startat och pågår under 2008.

REHABILITERING
Införande av vårdprogram om urininkontinens – ett stadsdelsövergripande
projekt
Projektets syfte är att införa ett vårdprogram om urininkontinens hos äldre på samtliga
boenden inom stadsdelen. Målet är att komma tillrätta med individernas inkontinensproblem genom att utbilda sjuksköterskor som i sin tur förmedlar kunskapen till omvårdnadspersonalen. Projektet startade hösten 2007 med pilotverksamhet som bekostades med
tidigare erhållna stimulansmedel för 2006. Införandet av vårdprogrammet på äldreboendena fortsätter och beräknas vara slutfört under 2008.

Förbättra rehabmöjligheter på Serafen, Serafens Äldreboende - Aleris Äldreomsorg AB
Projektet syftar till att förbättra möjligheter till rehabiliterande och förebyggande träning/aktiviteter för boende på Serafens Äldreboende genom att bland annat inreda träningsrum, köpa in lämplig utrustning och träningsredskap samt erbjuda förebyggande
träning, behandling och aktiviteter till de äldre. Genomförandet fortsätter under 2008.

KOST OCH NUTRITION
Måltidsprojektet - Mat för äldre på Kungsholmen - ett stadsdelsövergripande
projekt.
Syftet med projektet är att höja kvaliteten i måltidssituationen för de äldre genom ökad
individanpassning, förbättrad måltidsmiljö och måltidsordning samt kompetenshöjning
hos personalen.
Projektet startade under våren 2007 med en förstudie och ett pilotgenomförande vilka
bekostades med hjälp av tidigare erhållna stimulansbidrag för 2006. Genomförandet fortsätter under 2008.

Förbättra måltidssituationen på Serafen, Serafens äldreboende - Aleris Äldreomsorg AB
Projektets syfte är att förbättra måltidssituationen för boende på Serafens Äldreboende
genom att öka personalens kunskap om matkultur och dukning enligt svenska traditioner.
Projektet startade under 2007 och beräknas vara slutfört under 2008.

Kostgruppen - Hemtjänsten egen regi
Projektet syftar till att ge en särskild personalgrupp inom enheten ”kostgruppen” djupare
kunskap om hur äldres måltidssituation ska kunna göras bättre. Vidare att alla som arbetar
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på enheten ska få ökade kunskaper inom ämnet kost. Projektet igångsattes under 2007 och
beräknas pågå under 2008.

DET SOCIALA INNEHÅLLET
Social dokumentation del 2 – ett stadsdelsövergripande utbildningsprojekt
Ett nätverk för social dokumentation har bildats. I nätverket ingår ett urval av tidigare
utbildade mentorer i social dokumentation från åtta utförarenheter på Kungsholmen. I
nätverket ingår även mentorernas chefer och projektledning. De utvalda mentorerna, 14
stycken, har under perioden februari – maj frigjorts från ordinarie arbetsuppgifter och
genomgår utbildning i att vara handledare i social dokumentation med uppdrag att genomföra utbildning i tre steg för omvårdnadspersonalen på sina respektive arbetsplatser.
Projektet syftar till att stödja utförarenheterna att komma igång och utveckla den sociala
dokumentationen samt att bygga upp en egen kompetens som kan ge stöd, utbildning och
handledning till omvårdnadspersonalen på utförarenheterna när man kört fast eller behöver lära nytt. Projektet beräknas pågå under 2008 med uppföljningar och nya nödvändiga
utbildningsinsatser inom dokumentationsområdet.
Projektet Social dokumentation del 2 är en fortsättning på projektet Social dokumentation
del 1, vilket under 2006 och 2007 grundutbildat ca 50 mentorer i social dokumentation
och bekostats med medel från Kompetensstegen.

Söderhavsrum, Alströmerhemmet - Attendo Care AB
Projektet har inrett ett rum i söderhavsmiljö med hjälp av bland annat fondbild av strand
och hav samt ljus, sand och ljud ifrån platsen. Projektet syftar till att öka de äldres välbefinnande på Alströmerhemmet.
Söderhavsrummet invigdes i december 2007. Projektet avser att under 2008 genomföra en
utvärdering av effekterna.

Aktivering och stimulans som efterfrågas på Serafen, Serafens äldreboende Aleris Äldreomsorg AB
Syftet med projektet är att erbjuda aktiviteter som äldre på Serafens Äldreboende efterfrågar genom att bland annat ta reda vilka aktiviteter de äldre efterfrågar och förändra och
erbjuda aktiviteter enligt önskemål. Projektet fortsätter under 2008.

Aktivitörer, Pilträdet - Aleris Äldreomsorg AB
Aleris avser att driva projekt för att utveckla personal att arbeta och ordna sociala aktiviteter. Projektet har ännu inte kommit igång.
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STATISTIKBEHANDLING MM
Stadsdelen avsätter en del av stimulansbidraget för att inhämta de uppgifter som krävs för
att kunna medverka i socialstyrelsens obligatoriska och utökade statistikundersökningar.
Förvaltningen föreslår att en summa avsätts till detta ändamål. Vidare föreslås att en
summa avsätts för projektledning och övriga oförutsedda kostnader i anslutning till planerade insatser.

