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Dnr 2008/70-73

Redovisning av statliga stimulansmedel inom äldreområdet
Bilagor: Redovisning av stimulansmedel. Ekonomisk redovisning av
stimulansmedel

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att årligen redovisa hur de utvecklingsarbeten som
finansieras med stöd av statliga stimulansmedel fortskrider och hur beviljade
medel nyttjas. 2008 års redovisning, som avser slutredovisning av 2006 års
stimulansmedel och delredovisning av 2007/2008 års stimulansmedel har
rapporterats till Socialstyrelsen via en webbenkät.
Slutredovisning av 2006 års stimulansmedel
Luleå kommun beviljades 2496 tkr för 2006, för att utveckla vården och
omsorgen om de svårast sjuka äldre. Ansökan avsåg områdena rehabilitering,
läkemedelsgenomgångar och övriga områden där den palliativa vården
fokuserades.
Alla projekt som finansierats med 2006 års stimulansmedel har genomförts
och det beviljade bidraget är fullt ut nyttjat. I projektet ”övriga områden” har
kompetenshöjande insatser genomförts däremot har målet att implementera
ett regionalt vårdprogram för palliativ vård inte varit möjligt att uppfylla, på
grund av att programmet inte antogs av sjukvårdshuvudmannen under
projektperioden. För övrigt har arbetet genomförts i enlighet med ansökan.
Vad gäller områdena rehabilitering och läkemedelsgenomgångar har arbetet
fortsatt och fortsätter inom ramen för 2007/2008/2009 års stimulansmedel.
Delredovisning 2007 och 2008 års stimulansmedel
Regeringen beslutade 2007 om en fortsatt satsning på vården och omsorgen
om äldre personer. Regeringen prioriterade följande områden läkartillgång i
såväl särskilt som ordinärt boende, läkemedelsgenomgångar, förebyggande
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arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala
innehållet. Luleå kommun ansökte för åren 2007-2008 och beviljades medel
(5634 tkr 2007 och 5634 tkr 2008) för läkemedelsgenomgångar, förebyggande
arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala
innehållet. Samtliga utvecklingsarbeten är påbörjade och finns beskrivna i
bilagd bilaga.
Några exempel på vad som genomförts under redovisningsperioden med stöd av stimulansmedel är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En modell för läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende är
framtagen.
Samtliga personer 80 år och äldre som inte har insatser av
primärvård eller kommun erbjuds ett hembesök.
Ett demensteam som handleder personal och stöttar närstående är
etablerat.
Utbildningsmaterialet ”Demensboken”, för demenskörkortet är
färdigställd och utgiven av bokförlaget Studentlitteratur.
En processkartläggning med medföljande rutinbeskrivning för en
trygg och säker korttidsvård är framtagen och implementerad.
Hälsorummet på Fyren som bland annat är utrustat med enklare
gymutrustning är invigt och väl nyttjat.
Metoden MNA för att identifiera risk för undernäring är
implementerat inom särskilt boende.
Checklistor för en trivsam och god måltidsmiljö är framtagna.
Mötesplatsen i Råneå är invigd.
Anhörigcafé och seniorcafé genomförs regelbundet.

Samtliga projekt sker direkt ute i de olika verksamheterna med stöd av
projektledare och finansieras både med egna medel och med stimulansmedel,
vilket säkerställer en fortsättning även när det statliga bidraget inte finns.
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Förvaltningens förslag till beslut
- godkänna slutredovisningen av 2006 års och delredovisningen av 20072008 års stimulansmedel.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag.

_____

Socialnämnden beslutar
- godkänna slutredovisningen av 2006 års och delredovisningen av 20072008 års stimulansmedel.

_____

Beslutsexpediering
Margareta Bladfors Eriksson verksamhetschef ordinärt boende, Socialstyrelsen
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