2006-06-19

Dnr.: 73-8008/04

Ansökningsblankett för stimulansmedel till kommuner och
landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest
sjuka äldre.
Anvisning för att hantera den elektroniska blanketten
ü Spara blanketten i din dator (namnge filen exempelvis med kommunens/landstingets
namn).
ü Fyll i blanketten i de gråmarkerade fälten (klicka dig fram med musen/tabtangenten).
Undvik semikolon och retur (Enter) när du skriver in text.
ü Spara den ifyllda blanketten
ü E-posta den ifyllda blanketten som bifogad fil till: stimulansbidrag@socialstyrelsen.se
Vi vill ha Din ansökan senast den 15 september 2006.

Sökande huvudman: kommun eller landsting:
Stockholms läns landsting
Kontaktperson:
Lars Tocklin
Befattning:
Processledare Geriatrik
E-postadress till kontaktperson:
lars.tocklin@sll.se
Telefon till kontaktperson:
08-737 32 90 / 070 - 484 31 94
Postadress till kommunen respektive landstinget:
102 39 Stockholm
Postgiro/bankgiro till vilket medel skall utbetalas:
BG 5716-1507
Kontonummer eller annan identifikation som skall uppges vid utbetalning av medel:
Stimulansmedel för mest sjuka äldre
Kommunen/landstinget söker härmed statligt stimulansmedel med följande belopp
36 723
(Tusentals kronor)
Skriv siffror

Maximalt belopp som kan utgå till respektive kommun och landsting framgår av bilaga 1 i
meddelandeblad 2006-1-8.

1. Vilka insatser skall ni genomföra med stöd av statens
stimulansmedel?
A

Rehabilitering
Ja
Nej

B

Kost/nutrition
Ja
Nej

C

Läkemedelsgenomgångar
Ja
Nej

D

Förstärkt
läkarmedverkan
Ja
Nej

Om Ja beskriv kortfattat (max 800 tecken) insatserna (ange också
vad ni vill uppnå)
Stroketeam. Strokesjukdomen är starkt relaterad till stigande ålder. I länet insjuknar
ca 5 000 personer årligen i stroke. Efter ett år är en tredjedel av dessa beroende av
stöd från andra. Internationella studier visar att rehabiliteringsinsats er i hemmet
minskar patientens vårdberoende och minskar antalet vårddagar i slutenvård.
Stroketeamet stödjer patientens rehabilitering i hemmet efter slutenvården.
Stroketeam finns idag på ett flertal områden i länet men har ej kunnat byggas ut så
att alla områden täcks i landstinget. För en fortsatt utbyggnad av stroketeam ansöks
om 9 000 tkr.

Om Ja beskriv kortfattat (max 800 tecken) insatserna (ange också
vad ni vill uppnå)
Nutritionsstöd till primärvården. Behovet av riktade insatser inom området kost och
nutrition till äldre har under senare tid uppmärksammats i bla det regionala
vårdprogrammet för nutrition. Patienter som i eget boende har behov av speciella
insatser får detta av primärvården. Nutritionsstödet i primärvården är bristfälligt
utvecklat och behöver förstärkas. Ett projekt föreslås startas med ett
tvärprofessionellt nutritionsteam som skall utgöra stöd för nutritionsarbetet i
primärvården för äldre. Nutritionsteamet skall utgöra en modell för framtida
resursteam i primärvården. Kostnader för ett team uppgår till 2 100 tkr.

Om Ja beskriv kortfattat (max 800 tecken) insatserna (ange också
vad ni vill uppnå)
För att säkerställa att patienten erhåller en optimal läkemedelssituation behövs
läkemedelsgenomgångar av hög kvalitet. I syfte att stödja en sådan utveckling
ansöks om 2 000 tkr för kompetensstöd till läkemedelsgenomgångar.
För att öka säkerheten och kvaliteten av äldres användning av läkemedel i det egna
boendet behöver nya arbetssätt och metoder utvecklas för samverkan mellan
primärvård, kommun och apotek. För detta ansöks om medel motsvarande 750 tkr
för ett samverkansprojekt tillsammans med de kommuner som ingår i FoU Nestor,
dvs. Värmdö, Haninge, Tyresö, Södertälje och Nynäshamn.

Om Ja beskriv kortfattat (max 800 tecken) insatserna (ange också
vad ni vill uppnå)
I syfte att äldre multisjuka i eget och särskilt boende skall få ökad läkarkontinuitet
och tillgång till personal dygnet runt finns behov av att inrätta två äldreteam, ett
utökat öppethållande vid mottagning för äldre multisjuka samt att utöka
läkarinsantserna under jourtid för individer i särskilt boende.
För ovanstående verksamheter ansöks om medel motsvarande 11 973 tkr.
Äldre patienter som akut insjuknar i hemmet behöver få en snabb läkarbedömning
av vilket vårdbehov som föreligger.Ett utökat uppdrag för akutteam att göra
hembesök under jourtid och en utökning av antalet jourläkarbilar innebär att fler
äldre under jourtid kan få läkarbedömning i hemmet.
Kostnad: 4 300 tkr.

E1 Andra komplet- Om Ja, beskriv (max 1500 tecken) insatserna
terande insatser Förstärkning av äldrepsykiatrin Tjänsten riktar sig till patienter med
Ja
Nej

beteendestörningar pga åldersdemens. I landstinget finns idag ca 14
slutenvårdsplatser för denna grupp vilket ej täcker behovet. Dessa patienter vårdas
istället ofta inom den slutna allmänpsykiatrin vilket ej är optimalt. Önskvärt är att
dessa patienter skall få en specialiserad sluten vård som är anpassad för deras
behov. För en sådan utbyggnad ansöks om medel motsvarande 3 500 tkr.

Mellanvårdsplatser Tjänsten riktar sig till äldre patienter som ej kräver
akutsjukvårdens- och geriatrikens slutenvårdsresurser, men som är i behov av en
tillfällig samlad vård och behandlingsinsats i slutenvård för att därefter skrivas ut
till eget boende. Platserna skall disponeras av läkare vid
vårdcentraler/husläkarmottagningar. För en utbyggnad av mellanvårdsplatser
ansöks om medel motsvarande 3 100 tkr.

E2

Om Ja på E1 beskriv (max 800 tecken) vilka påvisbara direkta
effekter ni räknar med att dessa insatser skall få.
Äldre patienter som vårdas inom sluten vårdform kommer att i ökad omfattning få
vård vid speciella vårdenheter för äldrepsykiatri. Detta leder till högre vårdkvalitet
för dessa patienter. I motsvarande utssträckning minskar vård av dessa patienter
inom andra delar av allmänpsykiatrin.
Ökad trygghet och bättre kvalitet förväntas uppnås för äldre med
mellanvårdsplatser Patienter i behov av kortare vårdperioder i slutenvård kommer
att få detta tillgodosett utan dröjsmål. Behovet av inläggning i geriatrisk och
akutsomtisk slutenvård minskar för denna grupp och därmed ökar tillgängligheten
för andra patientgrupper till dessa vårdformer.

2. Har denna ansökan utarbetats i samverkan mellan kommun och
landsting?
Ja
Nej

3. Redovisa sammantaget för er ansökan planerad
kostnadsfördelning för de insatser som avses genomföras med
stöd av stimulansbidraget för år 2006. Fördelning på stat och
kommun/landsting (tusental kronor)
Finansiär:
Stat

36 723

Kommun/landsting
Skriv siffror

4. Hur mycket medel har den huvudman som lämnar denna ansökan
avsatt i budget för år 2006 till de ändamål som ansökan avser
eller i övrigt planerat att genomföra under året? (Redovisa i
tusental kronor för respektive område som statligt
stimulansmedel söks enligt fråga 1 a-e)
Belopp i tusental kronor
1. A

Rehabilitering

31 600

1. B

Kost/nutrion

0

1. C

Läkemedelsgenomgångar

3 000

1. D

Förstärkt läkarmedverkan

39 800

1. E

Andra kompletterande insatser

20 500
Skriv siffror

5. Har huvudmannen för avsikt att avsätta ytterligare kommunala
medel till den typ av insatser som statliga stimulansmedel söks
för?
Ja
Nej
Om Ja, hur mycket kommunala medel? (Redovisa i tusental kronor för respektive område
som statligt stimulansmedel söks enligt fråga 1 a-e)
Belopp i tusental kronor
1. A

Rehabilitering

1. B

Kost/nutrion

1. C

Läkemedelsgenomgångar

1. D

Förstärkt läkarmedverkan

1. E

Andra kompletterande insatser
Skriv siffror

Kommentarer: En preliminär ansökan om stimulansmedel beräknas insändas till Socialstyrelsen före 200609-15. Beslut i landstingsstyrelsen om ansökan fattas 2006-09-19. Utdrag ur protokoll översändes snarast
därefter.

Ansvarig person hos sökande huvudman:
Namn
Sören Olofsson
Befattning
Landstingsdirektör
Datum
2006-08-28

