TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-06-15

Dnr SON 128/2010-74

Birgitta Eriksson
Socialnämnden 2010-06-16

Ansökan om medel avseende försöksverksamhet kring de
mest sjuka äldre
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) inbjuder kommuner och landsting
att ansöka om medel för försöksverksamhet kring de mest sjuka äldre. Inom
ramen för den överenskommelse som tecknats mellan staten och SKL har
70 mnkr anslagits till försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre. Intentionen är att dessa medel ska utgå under tre år vilket innebär att projektet
totalt omfattar 210 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning står som huvudsökande för en
projektverksamhet avseende aktiv hälsostyrning – individanpassad styrning
av vård och omsorg samt ökad involvering av de mest sjuka äldre och deras
närstående. Täby tillsammans med kommunerna Huddinge och Österåker
samt städerna Nacka och Vaxholm ingår som medsökande.
Ansökan avser 54 mnkr i projektmedel att användas 2010 -2013 för projektledning, utbildningsinsatser, projektanställningar av vård- och omsorgspersonal samt uppföljning och utvärdering av en ny vård- och omsorgstjänst, så
kallad Aktiv Hälsostyrning (AHS).
I bilaga återfinns ansökan med närmare beskrivning av försöksverksamheten Aktiv hälsostyrning.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel till försöksverksamheten Aktiv hälsostyrning – individanpassad styrning av vård och omsorg samt ökad involvering av de mest sjuka äldre och deras närstående.

Bakgrund
Enligt den överenskommelse som tecknats mellan staten och SKL behöver
nya integrerade vård- och omsorgslösningar för äldre personer med stora
och sammansatta behov ta form och växa fram. Denna integrerade vård och
omsorg ska karaktäriseras av kvalitet och kontinuitet, överblick och sam-
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manhang för den enskilde. En viktig målsättning är att äldre personer med
omfattande behov inte ska behöva administrera och samordna sina vårdoch omsorgskontakter på egen hand. ”Förbättringsarbete med den äldre i
centrum” och ett helhetsperspektiv ska vara vägledande för försöksverksamheterna.
Inom Stockholms läns landsting (SLL) och dess 26 kommuner finns cirka
12 000 svårt sjuka äldre som i snitt har fler än nio diagnoser och läggs in
inom sluten somatisk vård fyra eller fler gånger per år. Många av dessa är i
akut behov av förbättrat stöd och samordning av vård och omsorg.
I den nu föreslagna gemensamma ansökan om projektmedel enas SLL och
de ingående kommunerna om att förbättra omhändertagandet av de mest
sjuka äldre och skapa ett paradigmskifte i kvaliteten på vården och omsorgen för denna målgrupp inom hela Stockholms läns landsting.
Ansökan avser 54 mnkr i projektmedel att användas 2010 -2013 för projektledning, utbildningsinsatser, projektanställningar av vård- och omsorgspersonal samt uppföljning och utvärdering av en ny vård- och omsorgstjänst, så
kallad Aktiv Hälsostyrning (AHS). Senast år 2013 ska AHS vara tillgängligt
för de mest sjuka äldre inom landstinget som också ska fungera som nationellt resurscentrum. Det övergripande målet är att AHS ska öka tryggheten
och livskvaliteten samt förebygga undvikbara inläggningar samtidigt som
resurseffektiviteten i vård- och omsorgskedjan ökar.
AHS ska inom SLL omfördela resurser från akutvården till förebyggande
insatser på lägre och mer resurseffektiva vård/omsorgsnivåer och på så sätt
bli självfinansierande efter uppbyggnadsfasen.
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