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Dnr 2011/233-73

Information om EU-projekten inom ramen för Our Life as
Elderly 2, OLE 2, Northern Perphery Programme (NPP)

Ärendebeskrivning
Anna-Lena Svensson, transnationell projektledare, för EU-projektet Our Life
as Elderly 2, OLE2 informerar socialnämnden om hur projektet förlöpt inför
stundande slutkonferens den 24 – 25 maj 2011.
Projektet har genomförts inom ramen för Northern Periphery Programme
(NPP) transnationellt i samverkan mellan länderna:
• Sverige, Luleå kommun
• Finland, Oulu stad
• Norge, Bodö kommun
• Island, Akureyri, Hornafjördur samt Hafnarfjordur kommuner
• Färöarna, Foroya kommunufelag samt Naerverkid
OLE2 projektet är en fortsättning på socialförvaltningens tidigare genomförda
projekt Luleparadiso och OLE1. Syftet med projekten har varit och är att skapa
en äldreomsorg som präglas av medborgarnas behov, önskemål och
drömmar. Inom ramen för OLE2 har ett antal nya produkter och tjänster tagits
fram för att tillgodose de behov och önskemål som framkommit i tidigare
projekt. Dessa produkter och tjänster kommer att presenteras i form av en
sorts verktygslåda. Tanken är att dessa produkter och tjänster ska kunna
integreras i verksamheterna och bidra till hållbara förändringsprocesser.
Projektet har varit ett lärande transnationellt inom områdena:
• Boende och service; Några resultat från detta arbete är Årgångshus, ITbaserad bostadsförmedling, seniorveckan.
• Hälsovård och social service; Här har vikten av förebyggande hälsooch sjukvård lyfts fram exempelvis genom uppsökande verksamhet
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• hos personer 80 år och äldre, samverkan med vårdgivare, säker
medicinering.
• Kompetensutveckling och rekrytering; Har varit det största
delprojektet och målet har varit att öka attraktionen för vård- och
omsorgsyrkena samt att arbeta med strategisk rekrytering, samverka
med andra aktörer och verka för kompetensutveckling.
• Nätverk; Syftet har varit att genom sociala nätverk stärka den enskilde.
En verktygslåda för hur man göra för att starta en webb-sida
www.lulesenior.se är ett exempel på virtuell mötesplats som vänder
sig till äldre. Den är lokal för Luleå med omnejd.
Intentionen är att de nya tjänsterna som vuxit fram ur ovan nämnda projekt i
framtiden integreras i verksamheter över hela Europa.
En slutrapport m ed en utvärdering kommer att redovisas till NPP i EU. En
nationell utvärdering kommer också att göras.
Hela projektet är samlat under www.ourfuture.eu
Respektive projekt kommer att redovisas på slutkonferensen en 24 – 25 maj
2011 vid Kulturens hus i Luleå. Anmälan till slutkonferensen görs via
www.ourfuture.eu . Till denna anmälan ska VAT numret 2012000-2742 anges.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att

- lägga information om EU-projekten inom ramen för Our Life
as Elderly II, OLE II, Northern Perphery Programme (NPP) till
handlingarna.

_____

Beslutsexpediering
Verksamhetschefer och enhetschefer stab, Anna-Lena Svensson
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