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Statsbidrag 2021

1. Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar

2. Äldreomsorgslyftet

3. Teknik, kvalitet och effektivitet

4. Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

5. God och nära vård (överenskommelse SKR)

6. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (del av överenskommelsen)

7. Vidareutbildning för sjuksköterskor (del av överenskommelsen)

8. Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg



Resultat 2021

Nyttjades
66,4%

13 090 tkr

Avvikelse
33,7%

6 645 tkr

Fördelning till 
ÄON

2 000 tkr

Statsbidrag totalt: 
19 735 tkr



Motverka ensamhet bland äldre 
och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer
med demenssjukdomar
Budget 1 342 tkr, avvikelse 490 tkr

• Projektledare förebyggande enheten (FBE) 

• Social samvaro under måltid, projekt FBE

• Arrangemang av Alzheimerdagen

• Social samvaro (insats)

• Utveckling av teknikbussen

• Fortsatt utveckling av sinnestig, Kvistaberg

• Kampsport för personer med demenssjukdom

• Dansutbildning

• Film om Alzheimer

• App för mikroinlärning för personal, deltagande
i forskningsprojekt



Äldreomsorgslyftet

Budget 7 480 tkr, avvikelse 5 913 tkr

• Undersköterskestudier på betald arbetstid
deltagare: hemtjänst egen regi, vård- och omsorgsboende i egen regi samt privata utförare

• Yrkessvenska, pilotgrupp Norrgården

• Utbildning social dokumentation

• Handledning för förebyggande enheten, Kungsgården och Norrgården

Villkor för statsbidraget är styrande, vilket gjorde att vissa redan planerade satsningar såsom valideringsutbildning inte kunde bekostas 
med hjälp av statsbidrag. Underlag för strategisk kompetensförsörjning finns framtaget from 2022 vilket innebär en bättre möjlighet att 
nyttja årets statsbidrag för äldreomsorgslyftet.



Teknik, kvalitet och effektivitet
Budget 275 tkr, avvikelse 10 tkr

• Metodstöd IBIC, biståndsenheten

• Personalkostnader för utbyte av trygghetslarm ordinärt boende

• Konsult biståndsenheten, arbete med omläggning av insatskategorier



Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Budget: 8 816 tkr, avvikelse 2 000 tkr (generellt bidrag, vilket innebar utökad budget ÄON)

 Bidrag till externa utförare enligt
fördelningsnyckel

 Konsult biståndsenheten

 Utökad bemanning hemtjänst

 Utökad bemanning hälso- och sjukvård

 Projektledare förebyggande enheten

 Projektledare/projektcontroller äldre- och 
omsorgsavdelningen

 Sinnesstimulerande “gungstol” Norrgården

 Projekt förebyggande verksamhet
utlandsfödda

Utbildningar (urval)

 Stjärninstruktörutbildning, 
Svenskt Demenscentrum

 Utbildning för sjuksköterskor

 Medarbetarsamtal i praktiken
Hälsorelaterade tjänster, Norrgården

 Ledarskap för samordnare (stärka nära
ledarskap)

 Lågaffektivt bemötande



God och nära vård (ök)
Budget 1 263 tkr, avvikelse 0

 Utbildning för biträdande medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

 Förstärkt medicinsk ledning, tillsättning biträdande MAS

 Utbildning Säker Senior 

 Medlemskap Palliativ kunskapscentrum (PKC)

 Chefsutbildning systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

 Inköp av digital Utbildning Psyk- EBas senior

 Utbildning ViSam (bedömningsstöd)



Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (ök)
Budget 264 tkr, avvikelse 57 tkr

Högskoleutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal egen regi samt privat

 Psykiatri

 Palliativ vård

 Inkontinens

 Litteraturkostnader relaterade till utbildningarna ovan



Vidareutbildning för sjuksköterskor (ök)
Budget 175 tkr, avvikelse 175 tkr

Kunde inte nyttjas då tillgängliga utbildningar är längre än en termin.



Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
(sk återhämtningbonus)
Budget 120 tkr, avvikelse 0

Utbildning i feedbackkultur för samtliga medarbetare inom äldre- och 
omsorgsavdelningen
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