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”Ädel 50” - Utvecklingsmedel till äldrevården
Inledning
För att stimulera och stödja kommunerna till att utveckla kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso och sjukvården, tog riksdagen hösten 1993
initiativ till att avsätta särskilda utvecklingsmedel. Från och med januari 1994
förfogar Socialstyrelsen över 50 miljoner kronor att fördela, de sk ”Ädel 50”
utvecklingsmedlen.
Det övergripande syftet med utvecklingsmedlen är att utveckla och stärka
kvaliteten i de mer hälso- och sjukvårdsinriktade delarna av servicen till och
vården av äldre personer. Viktiga inslag i detta arbete är att stärka samspelet
mellan de sociala och medicinska insatserna och att utveckla samverkan mellan huvudmännen.
Arbetet med att fördela stimulanspengarna leds av en ledningsgrupp som
består av representanter från Socialstyrelsen, Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet.
Av de totalt 50 miljoner som finns att tillgå har 20 miljoner kronor avsatts
som stimulanspengar för utvecklingsprojekt. Beslut om stimulansmedel avgörs vid tre ansökningstillfällen under 1994. Utöver medel för utvecklingsprojekt finns också 30 miljoner avsatta för uppdragsprojekt och informationsinsaster som ledningsgruppen ”beställer/köper”.

Inriktning
Utvecklingsmedlen syftar till att påskynda utvecklingen av modeller, program och arbetssätt när det gäller
• Medicinsk säkerhet och kvalitet i den kommunala sjukvården
• Samverkan mellan kommunal sjukvård och socialtjänst
• Samverkan mellan kommunal sjukvård och annan sjukvård
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Bedömningskriterier
Följande utgångspunkter kommer att vara riktningsgivande vid fördelning
av utvecklingsmedlen
• Projektet ska vara av nydanande och utvecklande karaktär
• Projektet ska resultera i generaliserbara kunskaper och erfarenheter
• Höga krav ställs på resultatredovisning och dokumentation
• Projektets löptid bör vara högst 18 månader
• Medel beviljas inte till renodlade utbildningsändamål
• Medel ges inte till ordinarie driftskostnader
• Medel ges endast i begränsad omfattning till kapitalkostnader
• Medel beviljas inte till renodlade forskningsändamål
• Kommunen måste ingå som medsökande i projektet
• Projektets långsiktiga betydelse bör styrkas i form av planer, uppgifter om
fortsatt finansiering, politiska beslut etc.
• Krav på medfinansiering, dvs att ansvarig för verksamheten (kommunen)
bör bidra till finansiering av projektet.
Socialstyrelsens Äldre och Handikappenhet kan lämna ytterligare upplysningar. Därifrån rekvireras också särskild blankett.

Exempel på beviljade projekt och uppdrag
Ledningsgruppen har hitintills beviljat medel till ett fåtal projekt och uppdrag. Ett projekt som beviljats medel är en studie som följer hela vårdkedjan
från vårdplaneringen före utskrivningen t o m sju månader efter utskrivningen. Inom ramen för projektet ska kommunen och landstinget utarbeta ett
vårdplaneringsprogram som ska användas i kvalitetssäkringsarbetet.
Ett annat projekt ska belysa incidensrisken för läkemedelsadministration
samt hitta former för förbättrad läkemedelshantering.
En kommun har fått i uppdrag att utveckla en modell för att med rimliga
resurser motverka funktionsbortfall efter utskrivning från sjukhus samt att ge
ökade möjligheter till att bo kvar i särskilda boendeformer.
Ett annat uppdrag ska leda till metoder för att bedöma omvårdnadsbehoven,
och mäta utförd tjänsteproduktion i kvantitativa och kvalitativa termer.
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