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Ansökan om stimulansmedel från
Socialstyrelsen 2011
Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden ansöker om stimulansmedel från socialstyrelsen i enlighet med
tjänsteutlåtandet.
2. Omedelbar justering.
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Bilagor
1 . Regeringsuppdrag - stimulansmedel 2011, informationsbrev till kommuner och
landsting. Socialstyrelsen
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för äldre och
funktionshindrade.
Ärendet
Ansökan om stimulansmedel från socialstyrelsen avseende programområdet
demensvård.
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat att även för 2011 avsätta stimulansmedel för utveckling av
landstingens och kommunernas vård och omsorg för äldre. År 2011 är sista året
som kommunerna och landstingen kan söka stimulansbidrag. Förvaltningen
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presenterar förslag till ansökan om stimulansmedel omfattande en kostnad av
330 000 tkr vilket är inom tilldelad ram på 377 500 tkr.
Bakgrund
Regeringens syfte med stimulansbidrag till kommuner och landsting är att stödja
deras arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.
Målet är att höja kvaliteten inom de prioriterade områdena på ett varaktigt sätt.
Såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet inom äldreomsorgen behöver förbättras. Vidare måste samverkan mellan huvudmännen
förbättras för att äldre personer ska få sina behov av vård och omsorg
tillgodosedda. I ansökan om stimulansmedel för år 2011 ställs nya villkor på
samverkan mellan kommun och landsting. Under 2011 har kraven för att få bidrag
skärpts, på uppdrag av regeringen. Under 2010 skulle kommun eller landsting ha
börjat utarbeta ett gemensamt program eller avtal, men nu krävs att programmen,
riktlinjerna eller dylikt, är framtagna Regeringen prioriterar insatser inom följande
områden i vården och omsorgen om äldre kvinnor och män:
 Rehabilitering
 Kost och nutrition
 Demensvård
 Läkemedelsgenomgångar
 Det sociala innehållet
 Läkartillgång såväl i särskilt boende som i ordinärt boende
 Förebyggande hembesök
Det statliga stimulansbidraget skall efter lokala behov och prioriteringar användas
till de av ovanstående områden där de bedöms göra störst nytta inom varje enskilt
landsting och enskild kommun. Medlen ska ses som en fortsättning på tidigare
utbetalade statsbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.
För utbetalning av medel 2011 ställer regeringen följande villkor för
programområde Demensvård
Kravet för att få del av stimulansbidraget är att kommunen och landstinget har
utarbetat ett gemensamt program, riktlinjer eller motsvarande dokument för
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom – inklusive dem med
begynnande symtom. Ett sådant program ska vara baserat på Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för demensvård.
Förvaltningens förslag
De ansökningar om stimulansmedel som nämnden gjorde år 2007 - 2010
omfattade projektverksamhet för totalt 7 566 000tkr. Förvaltningen föreslår
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nämnden att ansöka om stimulansmedel för 2011 som uppgår till 330 000tkr och
omfattar projekt inom ett av ovan angivna områden:

Demensvård
Mål:
 Förankra Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom.
 Öka kunskapen om och ta fram gemensamma rutiner för att identifiera
tidiga symtom på demenssjukdom.
 Utveckla väl fungerande samverkan och kommunikation mellan kommun
och primärvård.
Insatser:






Arbetsgrupp med primärvård som arbetar med framtagna gemensamma
rutiner, dokument och informationsmaterial samt har strukturerade möten
en gång i månaden.
Kommunen har en demenssjuksköterska med uppgift att öka kunskapen
inom kommunens personalgrupper, utveckla samverkansformer mellan
kommun och primärvård samt vidareutvecklar samarbetet med
anhörigstödet.
De nationella riktlinjerna förankras och implementeras.
Skapar förutsättningar för personalen att utbilda sig i demenskunskap t ex
via Svenskt demenscentrums webbaserade utbildning ”DemensABC”.

Sökta medel: 330 000 kronor
Styrning, ledning
Stimulansmedel söks även för styrning, ledning, uppföljning och redovisning av
projekten i enlighet med regeringens riktlinjer. En del av det ansökta
stimulansbidraget kommer att användas för kostnader som kan uppstå till följd av
ökade krav på dokumentation och inlämning av statistikuppgifter inom området.
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