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Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting på äldreområdet 2010
Sveriges Kommuner och Landsting och staten är överens om att utvecklingssatsningar inom vård och omsorg bör vara strategiska och långsiktiga och har
därför tecknat två överenskommelser som berör vård och omsorg om äldre.

A Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre
Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt närmare 1,4 miljarder kronor som stöd
för utveckling av kvaliteten i äldreomsorgen. I budgetpropositionen 2009 (prop.
2009/10:1) föreslogs en successiv omläggning av stimulansbidraget till ett mer
prestationsbaserat system.
För 2010 avsätts drygt 981 milj. kronor i stimulansbidrag. SKL och regeringen har
träffat en överenskommelse som omfattar 271 miljoner kronor av dessa medel
varav 100 miljoner kommer att vara prestationsbaserade.
Socialdepartementet och SKL är överens om att stödja införandet av två nationella
kvalitetsregister, Svenska Palliativregistret och Senior alert under en treårsperiod.
Målet är att alla kommuner och landsting ska uppmuntras och ges stöd att bedriva
ett systematiskt och strukturerat förbättringsarbete riktat till de mest sjuka äldre
med stöd av kvalitetsregistren.
Kommuner och landsting kommer med syfte att nå de uppsatta målen att få stöd
till gemensamma utvecklingsledare. Medel avsätts också till förstärkning av de
båda registren samt till nationell samordning av utvecklingsarbetet.
Som komplement till arbetet med kvalitetsregister kommer SKL också att
genomföra en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre.
Stimulansmedel kommer att utgå till kommuner och landsting på följande sätt:

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
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1. Prestationsersättning
Mål 1 – Deltagande i Svenska Palliativregistret

40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 %
eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor
fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Mätt
som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i
kommunen. Målet höjs till 50 % för 2011 och 70 % för 2012, med förbehåll för
riksdagens medgivande av medel.
Mer information om Svenska Palliativregistret finns på www.palliativ.se
Mål 2 – Deltagande i Senior alert

50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta
verksamheter har påbörjat registrering i Senior alert.
Mer information om Senior alert finns på www.senioralert.se
Deltagande i dessa två kvalitetsregister kommer att vara kostnadsfritt.
Prestationsersättningen kommer att utbetalas i början av 2011 under förutsättning
att målen uppnåtts.
Vi återkommer med närmare information om de uppsatta målen och hur
införandet av kvalitetsregistren kommer att utformas.
Kontaktpersoner kvalitetsregister:
SKL - Bodil Klintberg, telefon 08-452 7683
Svenska Palliativregistret – Greger Fransson telefon 0480-41 80 41
Senior alert – Joakim Edvinsson, 036-32 50 49
2. Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete
66 miljoner kronor tillförs kommuner och landsting till ett antal utvecklingsledare gemensamma för kommunerna och landstinget i ett län med uppgift att ge
stöd och driva utvecklingsarbetet bl.a. kring ett ökat engagemang i
kvalitetsregistren. Kommuner och landsting som beslutat att delta i kvalitetsregister ska länsvis upprätta en plan för utvecklingsarbetet. Medel fördelas
därefter motsvarande ca tre stödpersoner inkl medel till omkostnader per
”normalstort” län.
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Dessa medel kan också användas till kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre för
de kommuner och landsting som önskar delta i detta arbete.
Vi återkommer med närmare anvisningar samt nyckeltal för fördelning av medlen.
Kontaktperson: Maj Rom, telefon 070-6311623.
3. Försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre
Överenskommelsen med staten innehåller också en del som avser nya
försöksverksamheter och uppföljning av pågående utvecklingsarbeten inom
området de mest sjuka äldre.
70 milj. kr har avsatts till försöksverksamheter med det övergripande temat
Förbättringsarbete med den äldre i centrum där ett helhetsperspektiv ska vara
vägledande. Verksamheterna kan pröva olika former för förbättringsarbete liksom
organisatoriska lösningar genom bl.a. systematisk processanalys, uppbyggnad av
gemensamma centrumbildningar och i övrigt organisationsformer som främjar en
sammanhållen vård och omsorgsprocess för multisjuka äldre.
Vi återkommer med anvisningar om utlysningsförfarande av medel till
försöksverksamheter.
Kontaktperson: Kristina Jennbert, telefon 08-452 7847.
4. Utvärdering
En oberoende utvärdering kommer att utföras avseende ovan nämnda
försöksverksamheter samt ett antal pågående försöksverksamheter med fokus på
de mest sjuka äldre som t.ex. TioHundra med gemensam nämnd i Norrtälje, Nisse
med närsjukvårdsteam i Malmö, Esther i Eksjö, Linnea i Växjö, Hilma i Örebro
och Hand i Hand i Hedemora och Avesta. Dessa utvärderingar kommer att
sammanställas med avsikt att försöka dra generella slutsatser som kan användas
för att sprida goda exempel och stimulera en nationell utveckling på området.
Socialstyrelsen avses få i uppdrag att administrera denna utvärdering.

B Program för en god äldreomsorg
I maj 2009 beslutade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting i
överenskommelse att gemensamt arbeta fram en nationell plattform för en
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Som en fortsättning på denna
överenskommelse aviserades i budgetpropositionen (prop. 2009/10:1) Program
för en god äldreomsorg med inriktning på äldreområdet.
Programmet som beslutades i december 2009, syftar till att främja en
kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen genom riktade satsningar till: den
nationella IT-strategin för vård och omsorg, en förstärkning av arbetet med öppna
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jämförelser, förstärkt ledarskap, stärkta regionala strukturer till stöd för
kunskapsutveckling inom äldreområdet och utvecklingen av entreprenörskap och
mångfald inom vård- och omsorgsområdet.
Mer utförlig information om de delar av programmet som SKL samordnar ges av:
•

Stärkta regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom
äldreområdet – Marie Ernestad, telefon 070-2882975.

•

Nationell IT-strategi för vård och omsorg – Catharina Mann, telefon 08-452
7720.

•

”Leda för resultat” – ett strategiskt ledarskapsprogram för förvaltningsledning
och ledningens stödfunktioner inom äldreomsorg och övrig socialtjänst Christina Norlin Mistander, telefon 08-452 7462.

•

Utveckla tillgången till data – en förstärkning av arbetet med Öppna
Jämförelser - Tilsith Lacouture, telefon 08-452 7579.

Programmet är treårigt men inleds med ett ettårigt avtal. För 2010 har avsatts 50
miljoner för arbetet.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för vård och omsorg

Göran Stiernstedt
Sabina Wikgren Orstam
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