Ansökan till socialstyrelsen om stimulansmedel inom äldreomsorg för år 2010 och 2011

Bilaga
sid.1(4)

Kost och nutrition
Sökande
Beskrivning av problemområde och insatser
Stadsdelsnämndens Kvalitetsförbättringar inom kost- och måltidsverksamheten, bland annat
egen regi
genom kontinuerlig kost- och nutritionsutbildning av personal och
uppdatera aktuellt informationsmaterial. Dietisterna i projektet ska
också kvalitetssäkra anbudsunderlag och avtal av varor och tjänster som
helt eller delvis ingår i kost- och måltidsverksamheten, handleda och
informera HSL-personal och omsorgspersonal i enskilda ärenden samt
utveckla samverkansformer mellan kommunal verksamhet och
primärvården i nutritionsfrågor.
Måltiden ska sätta brukaren i centrum och ge denne möjlighet att
uttrycka önskemål angående livsmedelsutbudet, måltidsmiljö och övriga
rutiner. Uppföljning och utvärdering sker genom samtal och enkäter.
Nutritionsbedömningar ska göras med screeningsverktyget MNA för att
hitta brukare som är i riskzonen eller redan undernärda.
Nutritionsåtgärder ska sättas in, följas upp samt utvärderas av
sjuksköterska eller dietist. Inom hemtjänsten ansvarar kontaktperson
alternativ primärsjuksköterska för uppföljningen. Skapa samarbete och
rutiner för överrapportering mellan landsting och kommun gällande
nutritionsfrågor.

Begärt
1 200 000

Förslag
681 469

Kommentar
Fortsättning och utveckling av pågående
projekt. Kostnad för en projektledare
samt visst materiel och utbildningsinsatser.

Förslag
100 000

Kommentar
Blomsterfondens andel av Södermalms
brukare av hemtjänst utgör ca 2,5 %,
varför begärt ansökt belopp reduceras.

Demens
Sökande
Föreningen
Blomsterfonden

Beskrivning av problemområde och insatser
Begärt
Blomsterfonden har med stimulansmedel från föregående år inlett en
400 000
utbildningssatsning inom demensområdet och vill nu tillsätta en projektledare och utveckla och fördjupa teamarbete. Man vill också utveckla
samarbetet mellan hemtjänstpersonal och vårdcentraler utifrån den äldres behov och utforma ett program för anhörigstöd.
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ActivSöder AB

ActivSöder AB, som driver fyra dagvårdsverksamheter ,vill hyra in föredragshållare för professionella föredrag och anlita en extern föreläsare
ca.1ggr/termin till anhörigcirkeln, samt erbjuda utbildnings tillfällen 2-3
ggr/termin på kvällstid för övriga anhöriga. Man önskar också vidareutbilda den interna cirkelledaren i att leda professionellt.

45 000

45 000

Fortsättning och utveckling av pågående
projekt.

Södermalms hemtjänst AB

Basutbildning kring demens- och psykiatrifrågor för att skapa kunskap
om och förmåga att kunna observera begynnande demens hos brukarna.
Lärarledd utbildning 4 x 4 timmar. Lärararvode ca 100 000 kr.
Specialteam bestående av 12 medarbetare som arbetar hos brukare med
utvecklad demens. Specialteamet ska få en utbildning på 20 timmar och
kontinuerlig handledning.
Teamet ska ledas av en gruppledare/utbildare. Kostnad 514 800 kr.
Lokalkostnader för specialteamet beräknas till 216 000 kr/år.
Projektledare, som bl. a ska vara sammankallande för representanter
från vårdcentralerna i projektsamarbetet. Kostnad 514 800 kr.
Referensgrupp med representanter från landstinget, äldreförvaltningen,
Södermalms stadsdelsförvaltning och stiftelsen Äldrecentrum.
Arbetsterapeut som ska ge stöd och information till brukare och personal och anskaffa nödvändiga hjälpmedel. Kostnad 446 000 kr.

1 791 600

1 061 000

Södermalms hemtjänst AB betjänar ca
35 % av Södermalms brukare av hemtjänst.
Ansökt belopp reduceras med lönekostnader för gruppledare och lokalkostnader för specialteamet.

Begärt
1 800 000

Förslag
1 970 000

Kommentar
Fortsättning av pågående projekt genom
satsning på att öka samverkan mellan
kontaktman, boende och frivilliginsatser. Kostnaderna avser löner för projektledare och processledare, visst material samt utvärdering.

Sociala innehållet
Sökande
Beskrivning av problemområde och insatser
Stadsdelsnämndens Pågående projekt har, till att börja med, satsat på utbildning, där fokus
egen regi
legat på medvetandegörande om det sociala innehållets olika dimensioner. Därefter har handledare, ute i vardagssituationerna, aktiverat, följt
upp och stöttat personalen i bemötande och aktivering av de äldre.
Utifrån dessa grunder vill man nu utveckla innehållet i kontaktmannens
tid med den äldre och utöka samarbetet med frivilligorganisationerna.
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Personalen ska ges tid för reflektion av det egna arbetet. Rutiner och
strukturer ska utformas så att kontaktmannatiden blir så meningsfull som
möjligt för den äldre. Individuell handledning ska kunna ges när någon
äldre har speciella behov och erfarenheterna av tidigare projekt,
t e x Hornskroksprojektet, ska tillvaratas.
ActivSöder AB

Tanken är att alla fyra verksamheter ska få en utflykt med samtliga gäster och eventuella anhöriga under sommaren/hösten. Resan ska ordnas
två dagar i rad för två verksamheter per gång. Mat och resa ska ingå i
utflykten till ett inte alltför avlägset rekreationsområde. Samtliga gäster
och deras närstående/anhöriga ska få ett avbrott i vardagen, känna sig
trygga med insatsen och få en kulturell utevistelse.
Medel söks för hyra av buss med chaufför, måltidsersättning samt extra
personal som behövs för att upprätthålla säkerheten och spelemän som
kan underhålla.

Temabo AB

Ansökan avser inköp av musikterapiinstrument för att rehabilitera och
15 000
öka välbefinnandet hos boende med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.
Ansökan avser skapandet av en mötesplats för sinnesstimulering, rehabi- 6 000 000
litering, aktivitet och vila. Tillskapandet kräver en ombyggnad av innergården på Bergsunds vård- och omsorgsboende.

Temabo AB

45 000

45 000

Stimulansmedel för samma ändamål
erhölls år 2009.

15 000
0

Ansökta medel faller inte inom ramen
för stimulansmedlen utan får ses som en
uppgift för fastighetsägaren att iordningställa. Eventuella stimulansmedel
för sociala aktiviteter efter ombyggnaden får ansökas vid senare tillfälle.
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Uppsökande verksamhet
Sökande
Beskrivning av problemområde och insatser
Stadsdelsnämndens Pågående projekt inom stadsdelen behöver fortsätta för att nå samtliga i
egen regi
målgruppen. Insatsen går ut på att informera om äldreomsorg och säkerhet i vardagen, erbjuda förebyggande hembesök alternativt informationsmöten till äldre över 75 år som bor i ordinärt boende och som inte
har insatser från äldreomsorgen.
Arbetet med uppsökande verksamhet ska resultera i att personer, 75 år
och uppåt, ska ha fått kunskap om stadsdelens äldreomsorg och träffpunkter och vart man vänder sig den dag man behöver hjälp.
Insatserna ska fortsättningsvis ske i samarbete med landstinget enligt
socialstyrelsens anvisningar. Projektledaren ska därför redan på planeringsstadiet ta nödvändiga kontakter med primärvården i området och i
vissa fall landstingets specialiserade rehabiliteringsverksamhet.

Begärt
800 000

Förslag
730 000

Kommentar
Fortsättning av påbörjat projekt 2009
och 2010.
Enligt socialstyrelsens anvisningar ska
samverkansavtal finnas påbörjat och
insatserna ske i samverkan med landstinget.

Begärt
400 000

Förslag
400 000

Kommentar
0,5 verksamhetsutvecklare

Kostnaderna avser projektledare, material och porto för utskick samt
hyra av möteslokaler.

Övergripande projektsamordning
Sökande
Beskrivning av problemområde och insatser
Stadsdelsnämndens För att administrera och samordna de kvalitetshöjande insatserna behöegen regi
ver resurser avsättas för en projektsamordnare.

400 000

(Vid inrapportering till socialstyrelsen
och SCB fördelas övergripande projektsamordning proportionellt på aktuella
projektområden för 2010.)

