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Socialnämnden

Användning av prestationsmedel – Bättre liv för sjuka äldre
Dnr SN14/148
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att använda kvarvarande del av prestationsmedlen för
utbildningsinsatser inom läkemedelsområdet till legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal i Ekerö kommun i enlighet med socialkontorets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tidigare tilldelats prestationsmedel för insatser för de mest sjuka
äldre. Av dessa prestationsmedel återstår ca 258 000 kr. Socialnämnden föreslås
besluta att använda resterande medel till utbildning rörande läkemedel för personal
som arbetar inom eller gentemot äldre boende på särskilt boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande socialkontoret, 2016-03-29
Ärendet
Enligt överenskommelsen kring vård och omsorg om de mest sjuka äldre har
Socialnämnden i Ekerö kommun tidigare tilldelats prestationsbaserade medel. Syftet
med medlen var att det skulle användas till att stödja kommuner, landsting och andra
aktörer i utvecklandet av ett gemensamt och långsiktigt systematiskt arbete för de
mest sjuka äldre.
Prestationsmedlen uppgick i början av 2015 till 2 mkr. Socialnämnden beslutade att
fördela prestationsmedlen till de tre särskilda boendena för äldre enligt följande:
1. Centralt anordnad utbildning – 350 000 kr
2. Kompetensutveckling och trivsel – 500 000 kr
3. Gemensamma utrymmen och lokaler i särskilt boende utöver normalt
fastighetsansvar – 1 000 000 kr
4. Inventarier och hjälpmedel – 150 000 kr
Prestationsmedlen har dock inte används fullt ut utan vissa medel återstår.
Kvarvarande belopp per 2016-04-30 är 258 214 kr.
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Vid analys av resultaten av Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre i
Ekerö kommun noteras en ökad förskrivning avseende läkemedel framförallt inom
kommunens särskilda boenden för äldre.
Socialkontorets förslag är därför att använda resterande medel för att genomföra
utbildningsinsatser gällande läkemedelsförskrivning och - hantering. Förslaget är att
bjuda in gästföreläsare från Stockholms läns landsting vid två tillfällen under hösten
2016 för att föreläsa för den ansvariga läkarorganisation och de sjuksköterskor som
arbetar på kommunens särskilda boenden för äldre. Prestationsmedlen kommer
användas för att täcka vikariekostnader, anordnandet av föreläsningarna och
eventuellt föreläsararvode.
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