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Datum för regeringsbeslut

2007-12-06
Diarienummer

101-331/2009
Slutredovisningen innehåller totalt antal
aktiviteter (En B-blankett per aktivitet)

B1-B2

Slutredovisning för beviljat statligt stöd
för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre
Spara ner blanketten i Word innan Du fyller i den. Följ sedan informationen i bilagan Anvisningar för
slutredovisning..

Kommunuppgifter
A 1 Kommun

Stockholms stad/ Norrmalm
Adress

Postnr

Ort

Tulegatan 13

103 62

Stockholm

Telefon

Kommunens e-postadress

08-508 09 000

Beskrivning av stöd
A 2 På vilket sätt och i vilken utsträckning bedömer ni att aktiviteterna har bedrivits i verksamhetsnära former?
(Rutan expanderar)

Kost och nutrition i studiecirkel form. Alla kostombuden har utbildats i kost och egenkontroll.
Dokumentationsprogram i ParaSoL.
A 3 På vilket sätt och i vilken utsträckning bedömer ni att aktiviteterna främjat ert arbete med
kompetensutveckling på lång sikt? (Rutan expanderar)

Dokumentation är ett viktigt verktyg inom vård och omsorg, förstärka kvalitetsarbetet inom både
ordinärt och särskilt boende. Nutritionsarbetet är en viktigt ingrediens för brukarens livskvalitet och
hälsotillstånd.
A 4 På vilket sätt och i vilken utsträckning bedömer ni att aktiviteterna har haft sin utgångspunkt i brukarnas
behov? (Rutan expanderar)

Att personal som vårdar brukaren har ett tryggt rapportering/dokumentationsverktyg.
A 5 Beskriv i vilken utsträckning ni bedömer att aktiviteterna överensstämmer med kommunens mål och
verksamhetsidé. (Rutan expanderar)

Brukaren i centrum, för att kvalitetssäkra vård och omsorg behöver vi säkerhetsställa insatserna.

A 6 Bedömning av effekter och resultat (Rutan expanderar)

En förutsättning för att kunna dokumentera i stadens program krävs en viss kunskap i
datoranvändning. Därför har omvårdnadspersonalen fått en grundläggande datautbildning.
Baskunskap i svenska har också genomförts.

Statistik
A 7 Statistik över deltagande på totalnivå (Obs! Samma individ bara ska bara räknas en gång)

Antal
A7a

A7b
Andel
A7c

Totalt har 413 personer deltagit i en eller flera av de aktiviteter som omfattats av stödet vid
detta ansökningstillfälle, varav
403
vårdbiträden/undersköterskor
3
sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
4
chefer/ledare
3
annan yrkeskategori
Av dessa var 61 män och 352 kvinnor

Antalet deltagare motsvarar
som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet anställda är

procent av det totala antalet anställda i den äldreomsorg
personer.

Antalet vårdbiträden/undersköterskor som deltagit motsvarar
procent av det totala
antalet vårdbiträden/undersköterskor i den äldreomsorg som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet vårdbiträden/undersköterskor är
personer
Antalet sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som deltagit motsvarar
procent av det totala antalet sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter i den
äldreomsorg som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är
personer
Antalet chefer/ledare som deltagit motsvarar
procent av det totala antalet
chefer/ledare i den äldreomsorg som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet chefer/ledare är
personer
Antalet män som deltagit motsvarar
procent av det totala antalet män anställda i den
äldreomsorg som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet anställda män är
personer.
Antalet kvinnor som deltagit motsvarar
procent av det totala antalet kvinnor anställda i
den äldreomsorg som kommunen ansvarar för.
Det totala antalet anställda kvinnor är
personer.
Övrigt
A 7 d Därutöver har
A7e

personer från annan huvudman/organisation deltagit i aktiviteterna.

Övriga kommentarer (Utrymmet expanderar)

Stora satsningar gjordes i samband med införandet av ParaSoL. 18 införande ledare utbildades och
utbildade i sin tur 118 personer. Som ett led för att kunna utföra dokumentationen i datorn krävdes
omfattande utbildningsinsatser i datakunskap och svenska. Vilket höjde självförtroendet hos
vårdpersonalen som aldrig tidigare arbetat med datorer.

A 8 Har aktiviteterna till någon del omfattat samarbete med privata vårdgivare?
Ja

Nej

Kommunen anlitar inga privata
vårdgivare inom äldreomsorgen

Ekonomisk redovisning
A 9 a Totalt beviljat belopp (se regeringsbeslut)

1 500 000 kronor
A 9 b Total kostnad för aktiviteterna (summera samtliga B 7 d)

1 270 000 kronor
A 9 c Under den period ansökan avser har omprövning av medel mellan aktiviteter begärts och beviljats
Ja,

gånger

Nej

A 10 Eventuellt återstående belopp
230 000 kronor

A. 11 Härmed intygas att kommunen har använt medlen i enlighet med regeringsbeslut och att redovisningen
skett enligt god redovisningssed.
Underskrift av kommunstyrelsens ordförande
På kommunens vägnar
Datum

Namnförtydligande

A 12. Namn på uppgiftslämnare

Ann-Christine Lund
Adress

Tulegatan 13, 103 62 Stockholm
Telefon

Mobil

E-postadress

08-508 809 000

076 82 53 892

ann-christine.lund@norrmalm.stockholm.se

Regeringen kan komma att begära att kommunen ger in revisorsintyg för att styrka de ekonomiska
uppgifterna i slutredovisningen.

