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Kort projektbeskrivning av nya eller kompletterade projekt
enligt ansökan till Socialstyrelsen 2010
Verksamhetsplanering för 2010 och 2011 med slutredovisning till
socialstyrelsen våren 2012

Projekt – Utvecklat kontaktmannaskap för bättre måltidssituation inom
hemtjänst och servicehus
Projektet är ett för stadsdelen gemensamt projekt. Tidigare pilotkurs och grundläggande
kostutbildning för kontaktmän i hemtjänst och servicehus under våren och hösten 2010 har
visat på behov att vidareutveckla kontaktmännens kompetens att lösa problem i
arbetssituationen samt i bemötande kring äldres mat och måltider. Projektets syfte är att
utveckla och stödja deltagarna i rollen som kontaktmän för bättre mat och måltider för äldre
som bor i eget boende.
Tidsplan: Det nya projektet tar vid där det tidigare utbildnings projektet slutar. Förberedelser
och uppstart våren 2011. Genomförande höst 2010 med utvärdering kring årsskiftet
2011/2012.

Projekt - Matglädje hela livet
Vid en boendeenhet på Alströmerhemmet utveckla en metod och arbetssätt för kost och
måltider med syfte att förbättra och klarlägga teamwork och samarbete kring individen,
tydliggöra beställningssystem, kommunikation och kostansvar samt säkerställa
önskeläge/börläge. Syftet är att manualisera metod och arbetssätt med syfte att säkertsälla
Teamwork och samarbete kring individen
God kvalité i både måltidssituation och mat
Kontinuitet i måltids- och beställningsprocessen
Tidsplan: Projektet planeras förberedas våren 2011, genomföras hösten 2011 och utvärderas
första kvartalet 2012. (Enligt projektplan 2010-08-31)
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Projekt - Utveckla demensteam inom hemtjänst och servicehus
Projektet är ett för stadsdelen gemensamt projekt. Projektet vill utveckla ca två-fyra
demensteam inom hemtjänst och servicehus på Kungsholmen med syfte att öka de
demenssjukas möjlighet att bo kvar hemma och minska på slutenvårds dagarna. Projektet
planeras genomföras genom bland annat utbildning och handledning till omsorgspersonalen.
Vidare har projektet ambitionen att utveckla kontakt och samspel med biståndshandläggarna
samt med läkare, sjuksköterska/undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast på
minnesmottagning och primärvård lokalt på kungsholmen.
Tidsplan: Projektet planeras förberedas under hösten 2010 med sikte på ett genomförande
under 2011 och utvärdering/uppföljning 2012.
Överenskommelse om samverkan med landstinget på länsnivå har skett. Lokal
överenskommelse med landstinget planeras göras under hösten 2010. Nationella riktlinjer för
demensvård och socialstyrelsens kvalitetsindikationer för läkemedelsanvändning kommer att
utgöra grund. Gemensam uppföljningsmodell planeras tas fram.

Projekt – Utveckla bemötandemetoder för personal inom äldreomsorgen
Projektet är ett för stadsdelen gemensamt projekt. Projektets syfte är att utveckla
bemötandemetoder och förhållningssätt för personalen i mötet med de demenssjuka och deras
anhöriga inom såväl boenden som i hemtjänsten.
Tidsplan: Förberedelser hösten 2010. Genomförande våren 2011 och utvärdering höst 2011.

Projekt – Läkemedelsgenomgångar. Läkemedelskedjan, Serafens vård- och
omsorgsboende
Tidigare genomförd läkemedelsutbildning för sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboenden
under 2009 har pekat på behov att i liten skala pröva en arbetsmetod för
läkemedelsbehandling från ordination till intag. Detta projekt syftar till att på två avdelningar
på Serafens vård- och omsorgsboende pröva modell för kvalitetssäkring av läkemedelskedjan
med syfte att så långt möjligt säkerställa en säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning
Tidsplan: Genomförande hösten 2010 i samarbete med Apoteket Farmaci AB. Utvärdering
våren 2011.

Projekt – Läkemedelsgenomgångar. Hela läkemedelskedjan, Solbackens vårdoch omsorgsboende
Projektet syftar till att på Solbackens vård- och omsorgsboende hitta en arbetsmetod för
läkemedelshantering och läkemedelsbehandling – från ordination till intag som är så bra som
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möjligt. Projektet planerar genomföras genom kartläggning av läkemedelskedjan, göra
rutinförbättringar, utbilda all vård- och omsorgs personal och sjuksköterskor,
läkemedelsgenomgångar mm. Apoteket Farmaci kommer att ingå i arbetslagen. Detaljpan
planeras att tas fram med berörda hösten 2010.
Tidsplan: projektet planeras att förberedas hösten 2010 med genomförande och utvärdering
under vår och höst 2011.
Överenskommelse om samverkan med landstinget på länsnivå har skett. Överenskommelse
lokalt med landstingets vårdgivare kommer att göras. Gemensam uppföljningsmodell kommer
att tas fram. Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för läkemedelsanvändning kommer att ligga
till grund för samarbetet.

Projekt – Social dokumentation steg 7 och 8. Avslut och implementering
Dokumentationsprojektet som drivits med stimulansmedel sedan 2007 börjar nu gå mot sitt
slut. Det finns behov av att implementera projektets arbetssätt och arbetsform efter
projektavslut så att vunnen kunskap och samarbete inte går förlorad. Projektets ambition är att
formera en gemensam utbildningsorganisation där kommunala och privata utförare samt
förvaltningens beställarenhet och IT-stöd i samverkan kan fortsätta att utveckla den sociala
dokumentationen inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Tidsplan: Social dokumentation steg 7 och 8 genomförs under hösten 2010 och våren 2011.
Utvärdering under hösten 2011.

Projekt – Utveckla hemstöd/hemtjänst för äldre med psykosociala problem
Projektet syftar till att utveckla omsorgspersonalens kompetens och förhållningssätt för att
bättre kunna hantera vardagsproblem i mötet med äldre personer med psykiska och sociala
problem av olika slag. Genom bland annat gemensamma nätverksträffar, utbildningsdagar och
handledning utveckla kontakt och samarbete med lokala aktörer inom äldre och
missbruksområdet. Vidare är ambitionen att utveckla former för organisation och arbetsätt i
arbetsteam samt utveckla samspelet mellan utförarenheterna och biståndshandläggarna på
Kungsholmen kring beställningen och utförandet.
Tidsplan: Projektet förbereds under hösten 2010 med bland annat två uppstartande
diskussionsföreläsningar med utförare från hemtjänst, servicehus och beställarenheten samt
berörda chefer. Genomförande under 2011 och utvärdering 2012.

