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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i 

vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 
 

Ärendebeskrivning 

Ljusnarsbergs kommun har för innevarande år erhållit 424 813 kr i statligt stimulansbidrag 

som ett stöd i arbetet att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till 

hur medlen ska användas. Under juni månad kom även ett tilläggsanslag på 20 504 kronor 

för att bidra till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av 

spridningen av covid-19.  

 

Nedan följer en redovisning av förslag till fördelning av stimulansmedlen. 

 

 Stjärnmärkt demensvård 
      Under hösten påbörjas en kvalitetssatsning inom demensvården med målet att i  

      första hand våra äldreboenden uppnår status som Stjärnmärkt. I nästa steg är målet  

      att även hemtjänsten blir Stjärnmärkt.     

 

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum 

och består av fyra utbildningssteg. För att erhålla diplom som Stjärnmärkt ska 

särskilda stjärninstruktörer från verksamheten utbildas och de har i sin tur ansvar 

för att genomföra utbildning på arbetsplatsen i fyra steg. För att bli Stjärnmärkt 

måste minst 80 % av medarbetarna på enheten ha genomgått utbildningsmodellens 

fyra steg (det gäller sedan fortlöpande även påföljande år). Utbildningen innebär att 

medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg 

för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer.     

    

           Total kostnad (se bilaga för detaljerad beräkning ) för utbildning av två  

            instruktörer, kost och logi, vikariekostnader för den utbildningstid som  

            beräknas gå åt för all personal på boende..                                                             

                                                                                                                     154 700 kr                                                                      

 

 Aktiviteter och möten utomhus  
För att motverka ensamhet bland äldre så avsätts medel för att erbjuda tillfällen till 

social samvaro utomhus under trygga former med hänsyn till pågående pandemi. 



Det är i form av inköp av trädgårdspaviljonger så att de boende kan möta 

närstående på ett säkert och trevligt sätt med skydd för både regn och starkt solljus.       

 

Under sommarmånaderna pågår också musikunderhållning av lokala musiker 

utomhus vid våra boenden. I Ställdalen arrangeras ”folkets trädgård” med olika 

utomhusaktiveter som har anpassats för att även äldre ska kunna delta och att man  

uppfyller de krav på restriktioner som gäller vid arrangemang. Ett bidrag utgår till 

föreningen via Ställdalens byalag.            

              

            Total kostnad                                                                                       50 000 kr     

 

 Inköp av terapikatter 

Terapikatten ser ut, känns och låter som en riktig katt. Den har mjuk päls, lugnande             

spinnande och trevliga läten. Terapikatten svarar på klappar, kramar och rörelse 

ungefär som riktiga katter. Terapikatten har sensorer för tryck och interagerar med 

brukaren.  

Total kostnad för inköp av 6 katter                                                        30 000 kr    

 Kvalitetssäkra arbetet med BPSD och Senior Alert registren 

Under fyra månader förstärka sjuksköterskeenheten med 50 % undersköterske-

resurs för att få tid att säkerställa att enheterna använder de kvalitetsregister som 

ger stöd för att enskilda ska ges vård utifrån individuella behov.  

            

       Total kostnad                                                                                       93 800 kr       

 Övriga insatser  

Punktinsatser som kan bestå av förstärkt personalstöd och/eller inköp av ytterligare 

utrustning för att förstärka kvalitet och motverka ensamhet        

             

      Total kostnad                                                                                       116 817 kr     

 

 

Förslag till beslut 

Bildnings- och sociala utskottet godkänner förslag till insatser enligt förvaltningens förslag  

 

 

 

 

Charlotte Dahlbom 

Socialchef  

 


