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Årsredovisning 2011 Kompetensutveckling på Kungsholmen inom
ramen för stimulansmedel inom äldreomsorgen 2011.
Under verksamhetsåret 2011 har följande satsningar genomförts inom ramen för
stimulansmedel 2011. Genomförda satsningar har haft formen dels av kompetenshöjande
utbildning för olika personalkategorier inom äldreomsorgen dels projekt kring olika
utvecklingsområden.
Nedan framgår de projekt eller satsningar som har genomföras under 2011.

Kost och nutrition


”Utvecklat kontaktmannaskap för kontaktmän inom hemtjänst och servicehus kring
äldres måltidssituation.”
Utvecklingsprogrammet som påbörjades våren 2010 har fortsatt under 2011. Syftet har varit
att ge omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten och servicehusen ökad kunskap om mat för
äldre för att förbättra måltidssituationen och undvika undernäring hos äldre. Vidare har
ambitionen varit att stärka yrkesrollen som kontaktman. Under året har 16 deltagare
genomgått en fördjupad kostutbildning kring problem kring undernäring och fått träning i
rollen som kostcoacher på sina respektive arbetsplatser. Deltagarna har kommit från Olivia
Hemtjänst, Carema Omsorg, HSB Omsorg, Pilträdet, Egen regi och Fridhemmet, TemaBo
Projektet har avslutats i december 2011.


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

Projektet har kommit igång under november 2011 och kommer att pågå under 2012.

Demensvård
 ”Utveckla demensteam inom hemtjänst och servicehus”
Med syfte att stödja en utveckling av demensteam inom hemtjänst och servicehus har
projektet anordnat handledning för utförare inom hemtjänst och servicehus. Under våren 2011
erbjöds gemensam handledning vid 6 tillfällen med ca 14 dagars mellanrum. Totalt har16
deltagare genomgått handledning med fyra deltagare vardera från Attendo Kundval, Olivia
Hemtjänst, Fridhemmet, TemaBo och HSB Hemtjänst.
Projektet har avslutats i december 2011


”Personcentrerad omvårdnad enligt nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom”.
Utbildningsprogrammet har genomförts under hösten 2011 och har omfattat fyra olika teman
med totalt 14 kurser och ca 20 deltagare per kurs. Programmet inleddes med en introduktion
för chefer. Utbildningssatsningen har samlat totalt 85 deltagare från elva utförarenheter varav
64 omvårdnadspersonal, 15 biståndshandläggare, 3 paramedicinare, 1 sjuksköterska och 2
chefer. Samtliga kursdeltagare har innan kursstart på egen hand genomgått Demens ABC, en
webbutbildning i nationella riktlinjer.
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Projektet har avslutats i december 2011.
 ”Samverkan mellan socialtjänsten och lokala hälso- och sjukvården på Kungsholmen”
Samverkansprojektet som startade i slutet av 2010 har undan för undan kommit igång under
2011. Personal från Attendo hemtjänst och S:t Eriks vårdcentrals hemsjukvård och
biståndshandläggare har haft gemensamma möten kring i dagsläget 9 gemensamma
brukare/patienter. Minnesmottagningen vid Stockholmsgeriatriken har haft handledning med
hemtjänst/hemsjukvårdspersonalen. En introducerande gemensam temaföreläsning har
genomförts där olika yrkesgrupper från socialtjänsten, minnesmottagningen och primärvården
deltagit. Projektet kommer att fortsätta under 2012 i enlighet med fastställd projektplan.

Läkemedelsgenomgångar
 ”Kvalitetssäkra läkemedelskedjan vid Solbacken”
Projektets syfte har varit att kvalitetssäkra hela läkemedelskedjan vid Solbacken i samverkan
med landstinget. Vidare att finna en arbetsmetod för läkemedelshantering och
läkemedelsbehandling – från ordination till intag – som är så bra som möjligt.
Projektet har avslutats i december 2011. Projektresultaten kommer att redovisas i slutrapport.

Sociala innehållet


”Social dokumentation – implementering och avslut.” Avsikten har varit att
implementera projektets arbetssätt och arbetsform efter projektavslut så att vunnen
kunskap och samarbete inte går förlorad.

Under 2011 har ytterligare tre kurser ”Dokumentera bättre” genomförts två kurser på våren
och en kurs på hösten. Totalt har 42 omvårdnadspersonal genomgått utbildning under året.
Projektet har finansierat frikoppling av handledare för kursledningen.
Projektet har avslutats i december 2011.
Under våren 2011 har ett ”Utvecklingsråd” på Kungsholmen bildats. Rådet består av
medlemmar från Attendo Care, CaremaCare, HSB Omsorg, Kungsholmens
stadsdelsförvaltning, Olivia Hemtjänst och Stiftelsen Röda Korshemmets äldreomsorg.
Utvecklingsrådet ersätter projektets Styrgrupp och målet för rådet är att äldreomsorgen inom
Kungsholmens stadsdel ska upplevas som Stockholms stads bästa senast år 2020.
 ”Utveckla hemtjänst/hemstöd för äldre med sociala eller psykiska problem.”
Projektets ambition har varit att utveckla former för organisation och arbetssätt i arbetsteam
samt utveckla samspelet mellan utförarenheterna och biståndshandläggarna på Kungsholmen
kring beställning och utförande. Under året har Nätverksträffar och handledning för
hemtjänstpersonal genomförts. En arbetsgrupp bestående av representanter från
beställarenheten och utförarna i projektet har diskuterat ansvarsförhållandet mellan beställare
och utförare samt i vilken form arbetet ska fortgå. Vad som sker i nästa steg är upp till
respektive arbetsenhet.
Projektet har avslutats i december 2011.

Nina Isbäck

