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1 Grundläggande information 

1.1 Idé 

I dagsläget erbjuder Nora kommun få strategier och insatser som bidrar till att äldre personer kan bo kvar 

i den egna bostaden. Genom att erbjuda strategier och insatser som skapar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för den äldre personen kan vi möjliggöra en ökad hälsa och livskvalitet samtidigt som 

behovet av särskilt boende minskar. De förslag som läggs fram i idébeskrivningen är strategier för att 

bromsa det ökande behovet av antalet platser på särskilt boende i Nora kommun, men också strategier för 

att nyttja de platser vi har på ett effektivt sätt. Om vi inte vidtar åtgärder för att minska andelen personer 

på särskilt boende kommer Nora kommun behöva ytterligare 50 platser år 2024. 

1.2 Syfte 

Syftet med att genomföra idén är att minska behovet av platser på särskilt boende genom att: 

 Med förebyggande insatser öka äldres begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och 

därigenom fördröja inflyttning till särskilt boende 

 Genom en mer effektiv och kvalitativ vårdplanering och korttidsvård skapa kortare vårdtider och 

högre andel som kommer hem 

 Möjliggöra kvarboende hela livet genom tillgång till allmännyttiga bostäder anpassade för äldre 

1.3 Bakgrund 

Under 2015 har det skett en ökning av personer som väntar på en lägenhet inom särskilt boende och 

väntetiden har blivit allt längre. De långa väntetiderna på boende har medfört att många av kommunens 

korttidsplatser nyttjas av personer som väntar på särskilt boende, vilket i sin tur har lett till att kommunen 

inte har korttidsplatser för att ta emot utskrivningsklara personer från sjukhuset. Under 2015 blev den 

totala kostnaden för betalningsansvar ca 1,7 mkr. 

  

Väntetid dagar till särskilt boende, medelvärde. Källa: Kolada, KKiK (Noras resultat har lagts till manuellt)  
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Personer i väntan på särskilt boende/inflyttade personer på särskilt boende 2010-2015 Nora kommun 

 

Det går inte att se någon ökning av antalet beslut om särskilt boende, däremot är det en högre överlevnad 

hos de personer som bor på särskilt boende och därmed färre lägenheter som blir lediga. Under 2014 var 

medelvistelsetiden på särskilt boende i Nora ca 2 år och 3 månader, medianen var ca 1 år och 3 månader. 

Detta är en relativt hög siffra, och den ger signaler om att många i Nora beviljas boende i ett tidigare skede 

än i andra kommuner. Vid en genomlysning och jämförelse med länets övriga kommuner kan man se att 

Nora har näst högst andel personer över 80 år som bor på särskilt boende, och dessutom tredje högst 

andel personer över 80 år med hemtjänst. Sammantaget är det 39,3 % av personer över 80 år i Nora 

kommun som har hemtjänst eller särskilt boende, vilket är den högsta siffran i länet. Trots att andelen 

över 80 år på särskilt boende är hög i Nora, så har det skett en successiv minskning. 

 

Andel personer över 80 år med hemtjänst/särskilt boende (%) Örebro län 2014 (Kolada) 
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Andel personer över 80 år i Nora kommun som bor på särskilt boende 2005-2014 (Kolada) 

1.4 Analys och prognos 

Det finns ett antal olika skäl till att det sker en förändring i behovet av platser på särskilt boende under de 

kommande åren. Den främsta anledningen är att fler blir äldre. Den prognos som Nora kommun har tagit 

fram visar en ökning av antalet äldre fram till 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Befolkningsprognos 

2015-2024 Nora 

kommun, Statisticon AB 
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Många av de äldre lever också längre på grund av förbättrad hälsa. Framför allt handlar det om att många 

personer med hjärt- och kärlsjukdomar får en bättre behandling vilket har bidragit till att färre drabbas av 

hjärtinfarkter och färre personer avlider till följd av hjärtinfarkt (Källa: Socialstyrelsen, Statistik – Hälso- 

och Sjukvård, Hjärtinfarkter 1994–2014). 

Under 2011 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen i 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453). 

Den förtydligade värdegrunden har medfört en förändring i rättspraxis som innebär att fler personer blir 

beviljade plats på särskilt boende på grund av ålder och otrygghet, och inte enbart på grund av fysisk och 

kognitiv funktionsnedsättning. Det medför i sin tur att medelvistelsetiden på boende ökar i dessa fall. 

Parboendegarantin (4 kap. 1 c § socialtjänstlagen och 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen) medför att 

make/maka kan nyttja lägenhet på boende trots att han/hon inte har så stora behov.  I dagsläget är det 2-3 

personer i Nora kommun som har nyttjat garantin. I vissa fall kan garantin tillgodoses genom att 

makeparet får hyra en något större lägenhet på särskilt boende, men i något fall har makarna varsin 

lägenhet på boendet. Det medför ett ökat tryck på de lägenheter vi har på särskilt boende. 

De ovanstående faktorerna skiljer sig dock inte mellan de olika kommunerna i länet, så vad är 

orsaken till att Nora skiljer sig från övriga kommuner i länet?  

Vid en genomlysning blir det tydligt att Nora kommun till skillnad från övriga kommuner i länet inte har 

satsat på förebyggande åtgärder som bidrar till kvarboende i det egna hemmet, inte heller allmännyttiga 

bostäder som gynnar kvarboende.  

De kommuner i länet som har en låg andel personer över 80 år på särskilt boende har satsat på: 

 Trygghetsboende. Samtliga kommuner som har satsat på trygghetsboende har färre än 10 % av 

personer över 80 år på särskilt boende 

 Utvecklat anhörigstöd. De kommuner som har högst andel personer över 80 år på särskilt boende är 

samma kommuner som har minst utvecklat anhörigstöd. 

De kommuner i länet som har en låg andel personer över 80 år med hemtjänst har satsat på: 

 Demensteam som består av mer än en yrkeskategori (vanligast sjuksköterska och arbetsterapeut). Ett 

demensteam kan bidra till att den enskilde och anhörig får rätt hjälp och stöd. 

 Demensdagvård och social dagvård. Vissa kommuner (Örebro, Askersund) har dock satsat på dagvård 

och hemtjänst som en strategi för att minska andelen personer på särskilt boende. I länet är det bara 

Nora och Hällefors som inte erbjuder demensdagvård. Nationellt är det 79 % av kommunerna som 

erbjuder demensdagvård, 7 % erbjuder ingen demensdagvård och 14 % har inte angett om de 

erbjuder demensdagvård. 

Ytterligare ett utvecklingsområde är att använda de befintliga korttidsplatserna på ett optimalt sätt. Idag är 

korttidsplatserna utspridda på de olika boendeavdelningarna. Under 2014 var medelvårdtiden för 

utredning på korttid 82 dagar och medelvårdtiden vid korttid i väntan på boende 79 dagar. Medelvårdtiden 

på korttid bör kunna kortas av betydligt och på så sätt kan vi få ett mer effektivt användande av de platser 

vi har. 

 

 

 

Beroende på vilka ställningstagande som görs i Nora kommun så kommer prognosen för behov av 

platser på särskilt boende kunna se ut på olika sätt. Här kommer två alternativa scenarier; 
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Scenario 1: 

Nora kommun väljer att fortsätta jobba som tidigare. Inga åtgärder sätts in för att förskjuta inflyttning till 

särskilt boende. Andelen personer över 80 år som flyttar in till särskilt boende är fortsatt 16 %. Med 

utgångspunkt från den ökande väntelistan och väntetiden till särskilt boende så stämmer denna prognos 

väl med var vi befinner oss idag. Enligt detta scenario behöver vi har tillskapat ytterligare 50 platser på 

särskilt boende till år 2024. 

 

Historik och prognos för boendeplatser – alternativ 1 (16% av personer 80+ på säbo) 

Scenario 2: 

Åtgärder vidtas för att förskjuta inflytt till särskilt boende och nyttja befintliga platser på ett effektivt sätt. 

Genom åtgärderna minskar andelen personer över 80 år på särskilt boende till 10 %. Vi kommer då att 

vara i balans med platsbehov år 2024. 

 

Historik och prognos för boendeplatser – alternativ 2 (10% av personer 80+ på säbo) 
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1.5 Förutsättningar 

Förslag på strategier tar sin utgångspunkt i att bidra till att vi kan uppnå scenario 2, det vill säga möjliggöra 

till kvarboende och minska andelen personer över 80 år som bor på särskilt boende till 10 %. Samtidigt 

bör det finnas en medvetenhet om att Tullbackagården i många avseenden inte längre uppfyller de krav 

som idag ställs på ett särskilt boende. Lägenheterna är i många fall små, korridorerna är smala, 

gemensamma ytor på våningarna är trånga och miljön i sin helhet är institutionell, vilket går emot aktuell 

forskning. Målet blir alltså att behovet av antalet platser inte ska öka, samtidigt som det finns behov av att 

planera för en omlokalisering av de platser som idag är förlagda på Tullbackagården.  

Även Hagby ängar har enskilda lägenheter som inte uppfyller kraven som idag ställs på en fullvärdig 

lägenhet. Enligt jordabalken är lägsta godtagbara standard förenklat att bostaden har kök eller kokvrå, 

uppvärmning, toalett och bad eller dusch. Sex av lägenheterna har två rum men ett pentry och toalett, och 

dessa betraktas idag som 12 platser. Sex av lägenheterna är större och kan delas av med draperi, och har 

fram tills idag betraktats som 12 platser. För att uppfylla kraven på lägsta godtagbara bostadsstandard så 

bör dessa lägenheter fortsättningsvis betraktas utifrån att det är sammanlagt 12 lägenheter med 12 platser 

(istället för 24 platser). I de fall parboende är aktuellt är dessa lägenheter ett utmärkt alternativ. Även 

utifrån hygienperspektiv är det av vikt att vi kan erbjuda egen toalett för att förhindra spridning av de allt 

mer ökande multiresistenta bakterierna. 

Som en kostnadsreferens vid nybyggnation av boende så pågår byggnation av ett nytt boende med 60 

lägenheter i Kumla kommun, och den ursprungliga budgeten för boendet är beräknad till 168 mkr. 

1.6 Strategier 

Nedanstående förslag är framtagna tillsammans med arbetsgrupper med representanter från 

verksamheten. 

1.6.1 Trygghetsboende 

Bakgrund och nuläge 

Termen trygghetsboende kom 2008 och är en boendeform är för äldre som är för friska för äldreboende 

men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Det krävs inget 

biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende, den äldre hyr eller köper din bostad på eget initiativ. Till 

skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att 

bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, 

hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider. Eftersom det finns seniorboenden, som i 

likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och 

trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. 

Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.   

 

Sammantaget innebär det att Nora kommun inte har 153 lägenheter, utan 141 lägenheter. Av dessa 

behöver övervägande göras om de 63 platserna på Tullbackagården ska ersättas. 
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För att få en bild av hur det framtida behovet av olika boendeformer för personer över 60 år i Nora 

kommun skulle kunna se ut behöver vi veta hur be äldre bor idag, men också uppskatta hur de kommer 

att bo i framtiden. Befolkningsprognosen för 2024 visar på följande utveckling för invånare över 60 år; 

 

Åldersgrupp Invånare 2014 Prognos invånare 

2024 

Befolkningsökning/

minskning 2014-2024 

60-69 år 1611 1356 -255 

70-79 år 1184 1457 273 

80+ 608 911 303 

Summa 3403 3724 321 

Det är alltså gruppen över 80 år som kommer att öka mest. Utifrån prognosen för invånare över 60 år är 

en analys genomförd kring boendeformer nedan. 

 
Antal personer 60+ i Nora kommun fördelat på olika typer av bostäder 2014 samt tre alternativa prognoser för 2024 
(Källa SCB, Kolada, Statiticon AB); 

 

Den första stapeln i diagrammet visar fördelningen av boendeform för personer över 60 år i Nora 

kommun under 2014. En relativt hög andel bodde då i småhus. De följande staplarna är tre alternativa 

prognoser för hur fördelningen av boendeform skulle kunna se ut för samma målgrupp år 2024. Prognos 

1 är beräknad utifrån att fördelningen av boendeformer förblir den samma som i Nora 2014, prognos 2 
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har samma boendefördelning som Örebro län hade 2014 och prognos 3 har samma boendefördelning 

som riksgenomsnittet 2014. 

Beroende på hur den framtida fördelningen av boendeform ser ut för våra äldre i Nora så är den 

sammanlagda ökningen av de personer som behöver hyreslägenheter eller lägenheter i särskilt boende 81-

273 personer. Enligt SCB är 32 % av personer över 60 år ensamboende (2012). Det innebär att antalet 

lägenheter behöver öka med mellan 54 och 180 lägenheter till 2024, hur många lägenheter som 

behövs beror på kommunens ambition att öka inflyttning till kommunen genom att frigöra småhus. 

 

I början av 90-talet fanns servicelägenheter vid Tullbackagården med tillgång till matsal och personal. 

Detta konverterades till seniorlägenheter och matsalen lades ner. Idag är det verksamheter som efterfrågas 

av bland annat pensionärsorganisationerna i Nora. Det har funnits tankar på att tillskapa ett 

trygghetboende i samband med det nya bygget Smedgården, men denna tanke avvecklades. 

Enligt biståndshandläggare är det många äldre som önskar ett boende mitt emellan ordinärt och särskilt 

boende. Eftersom kommunen inte har ett sådant alternativ att erbjuda får beslut ibland fattas om särskilt 

boende för att det inte finns några andra alternativ när en person känner oro och otrygghet. Idag finns inte 

heller någon förtur för personer som skyndsamt behöver ett annat boende, och dessa personer kan i vissa 

fall också bli beviljade särskilt boende. 

Mål och effekt 

 Minskat tryck på platserna på särskilt boende genom att ha ett mellanläge 

 Färre känner oro och otrygghet 

 Tillgång till mötesplatser/träffpunkter för medborgarna 

Förslag på åtgärder 

 Politiskt ställningstagande till strategier för bostadsplanering – hur ska det ökande behovet av 

bostäder anpassade för äldre tillgodoses i Nora kommun? Gällande; 

o Trygghetsboende 

o Särskilt boende 

o Seniorboende 

o Lokaler för dagverksamhet och träffpunkter 

o Övriga lokaler för den sociala verksamheten, t.ex. tvätteri för hjälpmedel 

 Utifrån politiskt ställningstagande uppdra till förvaltningen att ta fram långsiktig bostadsplan och 

kostnadsberäkning för byggnation av trygghetsboende 

 Idéer på lokaler som skulle kunna konverteras till trygghetsbostäder är; 

o Seniorboende runt Tullbackagården (renovering behövs) 

o Trängkårsvägen 4, positivt med närhet till Hagby ängar 

o Smedgården  

o Konvertera Tullbackagården till trygghetsboende och bygg nytt boende 

 

Ju fler hyreslägenheter som är anpassade för äldre, desto större är sannolikheten att ingen 

ökning av lägenheter behövs i särskilt boende. 
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1.6.2 Samlad korttidsvård, samlad demensvård, nyttjandet av övriga lägenheter SÄBO 

Bakgrund och nuläge 

Kommunens korttidsvård med totalt 16 platser är fördelade på olika avdelningar på Hagby ängar. Orsaken 

till att korttidsplatserna är utspridda är att några rum är mindre lämpliga för permanent boende, t.ex. rum 

med delad toalett. För flera år sedan fanns det en ambition om en samlad korttidsenhet på Hagby ängar, 

men flera av rummen blev istället uppbokade som boendeplatser och endast fyra rehabplatser blev kvar.  

Beslut om korttidsvård fattas idag av olika professioner och inom olika lagrum (SoL/HSL) och det är 

svårt att få en överblick över vilken typ av beslut som de olika personerna som nyttjar korttidsplats har 

och vem som följer upp besluten samt när uppföljning ska göras. Att platserna ligger på olika avdelningar 

medför också att rutiner och arbetssätt ser olika ut. Sammantaget bidrar detta till att har idag en relativt 

lång medelvårdtid inom korttidsvården (11-12 veckor). I Örebro kommun där man har jobbat med att 

korta vårdtiden ligger medelvårdtiden på ca 6 veckor samt större andel som kommer hem efter vistelsen. 

De långa vårdtiderna inom korttidsvården bidrar också till att vi inte kan ta emot personer som är kvar på 

sjukhuset, vilket medför en ökad kostnad för betalningsansvar. I dagsläget är det också kö till 

växelvårdsplatser, av de fem personer som är beviljade växelvård är det två som väntar på plats.  

Personer med demens utspridda på de två boendena, 70 % av de boende på Hagby ängar och 53 % av de 

boende på Tullbackagården har en demensdiagnos. 

Mål och effekt 

 Bra process och flöde med tydliga mål med vistelsen.   

 Vistelsen ska vara så kort tid som möjligt och pågå tills behoven kan tillgodoses i hemmet.  

 En samlad korttidsenhet för att få en effektiv och kvalitativ korttidsverksamhet. 

 En samlad demensvård på särskilt boende 

Förväntad effekt är att målgruppen kommer hem fortare, att målgruppen och anhöriga vet vad som gäller 

och har rätt förväntningar samt att anhöriga upplever att de får ett bra stöd. 

Förslag på åtgärder 

 En samlad korttidsenhet på Tullbackagården med 10 korttidsplatser och en palliativ plats. 

Tullbackagården är inte lokalmässigt optimalt som särskilt boende. Genom att förlägga korttidsplatser 

på Tullbackagården så kan fler personer istället erbjudas särskilt boende på Hagby ängar. Det är också 

en fördel vid rehabilitering att platserna finns mer centralt i Nora, t.ex. vid hembesök och vid träning 

av inköp. 

 Idé platsfördelning (siffror inom parentes = jan 2016); 

*En tvårumslägenhet på Hagby ängar används för växelvård, kan nyttjas av två personer åt gången. 

 Särskilt boende Korttidsplats Växelvård Palliativ plats SUMMA 

Hagby ängar 77 (68) 0 (15) 1* (0) 0 (0) 78 (83) 

Tullbackagården 52 (60) 10 (2) 0 (0) 1 (1) 63 (63) 

SUMMA 129 (129) 10 (17) 1* (0) 1 (1) 141 (146) 
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 Internrekrytering görs till korttidsenheten, personalen utbildas och en tydlig arbetsprocess arbetas 

fram för korttidsvården. 

 Hagby ängar görs om till ett renodlat demensboende eftersom boendemiljön där är bättre lämpad för 

personer med kognitiv svikt. För att möta behoven behöver sannolikt en avdelning på 

Tullbackagården fortsatt att erbjuda demensboende (idag totalt 83 personer med demensdiagnos). 

 Utifrån ny fördelning av platser behöver en totalöversyn göras av bemanningen och en 

resursfördelningsmodell utvecklas. 

Kostnad för genomförande 

 Projektkostnad 

vid uppstart 

Utökad årlig 

kostnad 

Finansiering 

Utökad tjänst arbetsterapeut 0,5 

(används initialt som projektledare) 

 260 000 kr/år Stimulansmedel 

”ökad bemanning” 

Kompetensutveckling 40 000 kr  Stimulansmedel 

Ev. omkostnader vid rokad av 

lägenheter 

10 000 kr  Behov av extra medel 

 

1.6.3 Utveckling av vårdplaneringsprocessen/hemgångsprocessen 

Bakgrund och nuläge 

Ansvaret för vård och omsorg delas mellan kommun, landstingets primärvård och slutenvård. Detta ställer 

stora krav på samarbete och god information och kommunikation så att inte den enskilde kommer i kläm 

mellan olika verksamheter och slussas runt mellan olika vårdinrättningar. 

I norra länet finns en vårdkedjegrupp med syfte att medverka till samarbete över huvudmannagränserna i 

den dagliga vården och omsorgen av gemensamma patienter/vårdtagare. Den återkoppling som kommer 

från vårdkedjegruppen visar att Nora kommun har behov av att utveckla processen för vårdplaneringar. 

Som en del i den nationella satsningen på Bättre liv för sjuka äldre har ViSam-modellen har tagits fram 

med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring de mest 

sjuka äldre i Örebro län. Modellen antogs i samverkansstrukturen Vilgot/Marit hösten 2013 och ska 

användas av länets vård och omsorgsverksamheter. Modellen behandlar vårdplaneringsprocessen fram tills 

att individen ska lämna sjukhuset, men inte vad som händer därefter. 

Som ett led i den digitala utvecklingen pågår ett länsövergripande arbete med att genomföra 

vårdplaneringar på distans via webb-kamera i de fall det är lämpligt och möjligt. I norra länet är alla 

kommuner utom Nora igång med arbetssättet, och det finns även en länsgemensam rutin framarbetad. I 

samband med utveckling av vårdplaneringsprocessen behöver vi skapa förutsättningar för att inom en 

snar framtid påbörja arbetet med vårdplanering på distans. 

En processkartläggning har genomförts 2016-04-18 av hur hemgångsprocessen från sjukhuset går till idag, 

kartläggningen genomfördes gemensamt med representanter från verksamheten i kommun, primärvård 

och lasarettet. Kartläggningen visar att det finns behov av att utveckla arbetsstrukturen, personalens 

kompetens, information och delaktighet för den enskilde, samverkan samt uppföljning av beslut. 
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Mål och effekt 

 Pröva, utveckla och utvärdera metoder för att kvalitetssäkra vårdplanering och hemgångsprocessen 

från sjukhuset. 

 Sänkta kostnader för utskrivningsklara patienter på sjukhuset 

 Den enskilde ska få god och säker vård, rehabilitering och omsorg utifrån sina behov och önskemål 

 Den enskilde ska uppleva hög grad av trygghet, begriplighet och delaktighet 

Förslag på åtgärder 

 Utifrån processkartläggning av önskat arbetssätt 2016-04-25 utveckla arbetssätt och rutiner med 

utgångspunkt i en hög delaktighet för den enskilde samt fokus på att fler ska kunna komma hem 

 Förstärka med resurs som har ett huvudansvar för vårdplaneringar 

 Utveckla och komma igång med vårdplaneringar på distans via webb-kamera 

Kostnad för genomförande 

 Projektkostnad vid 

uppstart 

Utökad årlig 

kostnad 

Finansiering 

Arbetsterapeut/ 

sjuksköterska 0,5 

 260 000 kr/år Stimulansmedel ”ökad 

bemanning” 

Kompetensutveckling 15 000 kr  Stimulansmedel 

 

1.6.4 Översyn av parboendegarantin och sociala/medicinska förturer 

Bakgrund och nuläge 

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i SoL som innebär att äldre makar och sambor som 

har levt tillsammans har rätt att fortsätta att bo tillsammans i ett särskilt boende även i de fall när endast 

den ene har behov av ett sådant boende – rätt till medboende. Utifrån bestämmelsen införde Nora 

kommun en riktlinje för parboende i april 2014. Sedan införandet är det flera par som har nyttjat 

parboendegarantin, och det är idag ca tre par som bor tillsammans på särskilt boende. 

Rätten till parboende enligt 4 kap. 1 c § SoL gäller i särskilda boendeformer för äldre enligt 5 kap. 5 § SoL. 

I vissa fall kan parboende även verkställas i en trygghetsbostad, under förutsättning att trygghetsboendet 

ligger i anslutning till det särskilda boendet. Eftersom Nora kommun inte har några trygghetsbostäder så 

kan vi inte erbjuda den möjligheten i dagsläget. I ett fall nyttjas parboendegarantin genom att makeparet 

har varsin lägenhet i särskilt boende. Med tanke på trycket på platser behöver riktlinjen förtydligas, så att 

erbjudandet om parboende enbart innebär att paret har en gemensam lägenhet. Med tanke på att Hagby 

ängar har 6 två-rumslägenheter och 6 större lägenheter, så finns sammanlagt 12 lägenheter som är lämpliga 

att erbjuda för parboende. 

I många kommuner har man valt att införa så kallade medicinska och sociala förturer inom de kommunala 

bostadsbolagen. Social förtur kan t.ex. ges vid separation och skilsmässor där familjen har gemensamma 

minderåriga barn, samt för kommunens prioriterade kundgrupper med särskilda behov. Medicinsk förtur 

riktar sig främst till kunder med begränsad rörlighet och permanent funktionsnedsättning som kan uppvisa 
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att den nuvarande boendesituationen är akut ohållbar. Kunden ansöker om förtur via en blankett och 

bifogar relevanta intyg från t.ex. läkare eller socialtjänst. I Nora kommun finns inte någon sådan förtur. 

Idag är det lång väntetid till en seniorbostad eller annan lämplig lägenhet i Nora, vilket leder till att 

väntetiden blir allt för lång för många äldre som är i akut behov av bostadsbyte. Det leder till att personer 

som egentligen skulle kunna få sitt behov av stöd tillgodosett med hjälp av hemtjänst och en mer lämplig 

bostad, istället ansöker om plats på särskilt boende. De äldre som har haft som önskan att bo i 

intilliggande seniorbostad när make/maka har flyttat in på särskilt boende har inte heller kunnat erbjudas 

det då väntetiderna är långa. 

Genom att införa sociala och medicinska förturer till lägenheter i Nora ökar förutsättningarna för att färre 

personer ansöker om särskilt boende, då de kan få sina behov tillgodosett på annat sätt. Samtidigt 

möjliggör vi närboende för de par som inte önskar bo i samma lägenhet på särskilt boende. 

Mål och effekt 

 Effektivt nyttjande av platser 

 Värdigt boende 

Förslag på åtgärder 

 Justering av ”Riktlinjer för parboendegarantin” – ändring bilaga 1 s. 3, definition parboende 

 Införande av medicinska och sociala förturer inom Norabostäder enligt den modell som finns i 

Örebro med ett förtydligande för social förtur till seniorboende som alternativ till parboende 

 

1.6.5 Utvecklat anhörigstöd 

Bakgrund och nuläge 

Runt 1,3 miljoner svenskar beräknas idag vårda eller hjälpa en närstående, enligt en kartläggning som 

Socialstyrelsen gjorde 2012. I kartläggningen svarade 15 procent att de inte har fått hjälp trots att de vill ha 

det. Bland dem som ger omsorg mer än 11 timmar i veckan var andelen runt 25 procent. 

Enligt SoL 5 kap. 10 § har kommunen skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga. Arbetet med stöd till 

anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och 

fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående 

behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av kommunen.  

I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att 

informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta pengar 

för anhörigstöd samt att följa upp arbetet. Exempel på stöd till anhöriga är; 

 Information om möjligheter och villkor för att få stöd.  

 Information om den närståendes sjukdom, funktionsnedsättning, prognos och möjligheter till stöd.  

 Enskilda samtal och samtal i grupp.  

 Utbildning, hjälpmedel.  

 Hjälp i hemmet eller i boende.  

 Avlösning i olika former.  

 Ekonomisk ersättning.  
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Nora kommun erbjuder idag följande anhörigstöd; 

 En anhöriggrupp träffas varannan vecka med 10-15 personer. Denna grupp har inte förnyats på en 

tid, och består till störst del av före detta anhöriga som fortsätter att träffas. 

 Samarbete med frivilligorganisationer, träffar 2 ggr/år samt utflykt varje sommar. 

 Samtalsledare för anhörigstöd är utbildad, har ca 3 samtal/år (denna resurs har slutat sin anställning) 

 Indirekt anhörigstöd – växelvård, korttidsboende, några sociala beslut dagvård, hemtjänst, 

trygghetslarm 

 Väntjänst 

 Avlösning i hemmet 

Det finns ett stort behov och önskemål om att utveckla anhörigstödet vidare, men eftersom de personer 

som bedriver anhörigstöd idag inte har tid avsatt för att jobba vidare med frågan, så har arbetet stannat av. 

Eftersom den biståndshandläggare som har jobbat med anhörigstöd slutar inom kort så försvinner 

dessutom viktig kompetens. 

Mål och effekt 

 Ökad trygghet och livskvalitet för både anhörig och hjälpbehövande 

 Strategier och strukturer för ett hanterbart anhörigskap 

Önskad effekt är att den hjälpbehövande erbjuds möjlighet att förlänga tiden i sin hemmiljö och får en 

bättre tillvaro trots sjukdom, samt att den anhöriga upplever att stödet bidrar till stöd, avlastning och goda 

strategier i vardagen 

Förslag på åtgärder 

 Anställa en anhörigsamordnare/konsulent/strateg på 50 % under en projektperiod på ett år och 

därefter utvärdera anhörigverksamheten. Personlig lämplighet och kunskap inom området är viktigare 

än profession vid rekrytering 

 Avsätta budget för att kunna genomföra aktiviteter samt kompetensutveckling 

 Anhörigsamordnaren får i uppdrag att 

o Skapa tydlig information om anhörigstöd som erbjuds, både skriftligt och via hemsida och 

kunskap hos växeln  

o Utveckla renodlade samtalsgrupper för anhöriga utifrån t.ex. relation, diagnos mm 

o Uppsöka och kontakta anhöriga för att erbjuda information och stöd 

o Ge stöd med fokus på friskvård för anhöriga 

 Det behöver finnas koppling mellan anhörigsamordnaren, demensdagvård och demensteam 

 Hemtjänsten behöver utveckla sina rutiner vid avlösning så att samma personal kommer, för att bidra 

till kontinuitet och trygghet 

Det finns behov av ett ”hotellrum” för vistelse dagtid eller kortare tid, som är bokningsbart och inte 

används av ordinarie korttidsvård. Detta behov finns inte någon bra lösning på i dagsläget, men bör vara 

med i framtida planering. 
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Kostnad för genomförande 

 Projektkostnad vid 

uppstart 

Utökad årlig 

kostnad 

Finansiering 

Anhörigsamordnare/konsulent 0,5  275 000 

kr/år 

Stimulansmedel ”ökad 

bemanning”  

Kompetensutveckling 10 000 kr  Stimulansmedel 

Kostnad verksamhet (aktiviteter, 

fika mm) 

 30 000 kr/år Behov av extra medel 

 

1.6.6 Demensteam / Kognitivt stödteam 

Bakgrund och nuläge 

Demensteam innebär oftast ett tvärprofessionellt team som arbetar både konsultativt och individuellt. 

Vanligt är att teamets uppdrag är att underlätta att personer med demenssjukdom får en tidig diagnos och 

ofta också bistå i det arbetet, och att via handledning, utbildning och individuella kontakter säkerställa att 

den person som har en demenssjukdom och dennes närstående får adekvat stöd under hela 

sjukdomsförloppet.(Källa: Demensteam, en nationell överblick, Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns 

Äldrecentrum 2009:09) 

De nationella demensriktlinjerna ger en stark rekommendation (prioritet 2) att säkerställa ett 

multiprofessionellt teambaserat arbete i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Fördelar 

med denna typ av insats är att den kan förebygga och minska förekomsten av beteendeproblem samt 

minska anhörigas stress. 

I Nora finns det idag ett team på särskilt boende med 12-15 undersköterskor, två sjuksköterskor och en 

arbetsterapeut som är en stödfunktion med särskild kompetens kring demens. Det saknas demensteam för 

personer som har hemtjänst och för personer som ännu inte har några kommunala insatser. Det medför 

att kommunen idag inte har förutsättningar för att ge personer med demenssjukdom eller demensliknande 

tillstånd och deras anhöriga ett tillräckligt stöd för att bidra till livskvalitet, trygghet och kvarboende. 

Mål och effekt 

 Ökad upplevelse av trygghet, struktur och livskvalitet för personer med demenssjukdom och 

deras anhöriga 

 Rätt hjälp och stöd som bidrar till kvarboende i det egna hemmet 

 Ökad kontinuitet 

Förslag på åtgärder 

 Ett demensteam /kognitivt stödteam startas upp för att utveckla demensvården i Nora kommun i 

projektform under ett år 

 Demensteamet består initialt av sjuksköterska 0,5 och arbetsterapeut 0,5. Vid utökning inom 

teamet med en eller flera undersköterskor hanteras det med omfördelning befintliga resurser. 

 Teamet får i uppdrag att initialt kartlägga det aktuella behovet i kommunen och kompetensnivån 

hos befintlig personal 
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 Utifrån kartläggning utveckla teamverksamheten i nära samverkan med anhörigstöd, hemtjänst 

och särskilt boende och ansvara för kompetensutveckling och handledning utifrån aktuellt behov 

Kostnad för genomförande 

 Projektkostnad vid 

uppstart 

Utökad årlig 

kostnad 

Finansiering 

Demenssjuksköterska 0,5  275 000 kr/år Stimulansmedel ”ökad 

bemanning” 

Demensarbetsterapeut 0,5  260 000 kr/år Stimulansmedel ”ökad 

bemanning”  

Kompetensutveckling 20 000 kr  Stimulansmedel 

Kostnad verksamhet 

(aktiviteter, fika mm) 

 30 000 kr Behov av extra medel 

 

1.6.7 Utvecklad dagverksamhet 

Bakgrund och nuläge 

Syftet med dagverksamhet är enligt socialstyrelsen att ge vård och omsorg och att samtidigt erbjuda 

närstående och ibland även personal i hemtjänsten en tillfällig avlösning. Dagverksamhet för personer 

med demenssjukdom kan bidra till att ge personer med demenssjukdom möjlighet till social samvaro, 

struktur och innehåll i dagen, dagliga aktiviteter och sysselsättning och att avlösa närstående. 

Dagverksamhet som är specifikt anpassad för personer med demenssjukdom har bedömts vara 

kostnadseffektiv jämfört med blandad dagverksamhet. Kostnaden för en dag i dagverksamhet motsvarar 

kostnaden för 1–2 timmar hemtjänst. Socialtjänsten bör enligt socialstyrelsen erbjuda plats i 

dagverksamhet som specifikt riktar sig till personer med demenssjukdom (prioritet 2 på en 10-gradig 

skala). (Källa: Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, Socialstyrelsen) 

Nationellt är det enligt öppna jämförelser idag 79 % av kommunerna som erbjuder demensdagvård, 7 % 

erbjuder ingen demensdagvård och 14 % har inte angett om de erbjuder demensdagvård. 

Nora kommun har sedan många år en väl fungerande dagrehabilitering, men saknar social dagvård och 

demensdagvård. Under 2014 gjordes en utredning med förslag på att starta upp en demensdagvård, men 

förslaget lades ner. De verksamheter och lokaler som finns i Nora kommun idag är;  

 Dagrehab på Hagby ängar med ca 9 besökare dagligen tisdag-fredag (36 inskrivna), 1,9 undersköterska 

och ca 0,4 arbetsterapeut  

 Hobbyn på Tullbackagården som är öppen för alla (inget biståndsbeslut krävs), inklusive de som bor 

på Tullbackagården, 10-30 besökare dagligen måndag-fredag, 0,75 undersköterska samt personal på 

boendet utifrån behov 

Det finns enligt biståndshandläggarna ett tydligt behov av både social dagvård och demensdagvård i Nora 

kommun. Av de 36 inskrivna personerna på dagrehab bedöms ca 7 personer istället vara i behov av någon 

typ av dagvård, och det finns idag flera beslut på dagvård som inte har kunnat verkställas p.g.a. avsaknad 

av platser.  
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Sammanfattningsvis tillhandahåller Nora dagverksamhet som inte möter de olika behov som finns och 

som inte heller är jämlik. Personer som bor på Tullbackagården erbjuds aktiviteter på Hobbyn som är 

bemannad, Hagby ängar kan inte erbjuda någon sådan möjlighet utan får skapa aktiviteter inom befintliga 

resurser. Det upplevs inte som hållbart eller kvalitativt på Hobbyn idag med en stor grupp besökare, få 

personal och begränsade lokaler. 

Mål och effekt 

 Möjliggöra kvarboende längre tid 

 Bidra till en meningsfull tillvaro 

 Erbjuda avlastning för anhöriga 

 Bibehållande av fysisk och psykisk hälsa 

 Kunna erbjudna dagverksamhet till fler utifrån deras behov 

 Bidra till minskad känsla av ensamhet och utsatthet 

Förslag på åtgärder 

 En dagvård startas upp i projektform under ett år för att sedan utvärdera resultatet. I samband med 

utvärdering bör även dagrehab utvärderas för att få ett samlat grepp om kommunens 

dagverksamheter, och anpassa samtliga dagverksamheter efter det aktuella behovet. 

 Den stora utmaningen med uppstart av dagvård är lokaler. Nedan följer tre olika förslag att ta 

ställning till; 

Lokal Fördelar Nackdelar 

Ett draperirum och en 

tvårumslägenhet på Hagby 

ängar slås ihop 

 Närhet till Hagby ängar, både 

boendet och dagrehab 

 Lägenheten skulle även kunna 

användas som ”hotell” vid 

akuta placeringar nattetid 

 God tillgång till anpassade 

toaletter 

 Möjlighet att samordna mat 

och disk med boendet 

 Antalet lägenheter inom 

särskilt boende minskar 

(från 141 till 139) 

 Det krävs att man bygger 

om så att det går en dörr 

mellan lägenherna 

 Hyreskostnaden behöver 

täckas till boendet 

Hyra av 3-4-rumslägenhet  En lägenhet innehåller både 

kök, toalett och avdelade rum, 

och kan användas utan 

renovering 

 Det blir en ökad 

lokalkostnad via 

hyreskostnad 

Samlingssalen på 

Tullbackagården 

 Lokalen är stor och ligger 

lättillgängligt 

 Det finns toaletter i direkt 

anslutning till lokalen 

 Det krävs ombyggnad av 

lokalen för att t.ex. dela in i 

mindre rum 

 Lokalen används idag av 

föreningar mm 

 Det är svårt att lösa 

hantering av mat och disk 

 Verksamheten mister en 

mötes- och utbildningslokal 
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 Dagverksamheten besätts med 2,0 undersköterskor och 0,2 arbetsterapeut, och förväntas ha kapacitet 

att ta emot ca 8 personer i taget.  

 En av undersköterskorna får rollen som projektledare med ett tydligt uppdrag att skapa en 

dagverksamhet med en stor flexibilitet gällande öppettider (t.ex. öppet vid anhörigträffar), antal 

platser/dag, olika former (t.ex. studiecirklar) och inriktning (demens/social) utifrån behov. 

 En av undersköterskorna behöver kunna fungera som busschaufför för att hämta och lämna 

daggästerna. Den extra buss som finns i verksamheten idag behålls under projektperioden 

 Dagvården bör erbjuda lunch för de personer som vistas på dagvården lunchtid, enligt samma princip 

som på dagrehab. 

 

 Hobbyverksamheten på Tullbackagården föreslås att fortsatt bedrivas inom ramen för boendets 

tilldelade resurser (Utifrån kommande resursfördelningsmodell) och rikta sig enbart till de boende på 

Tullbackagården 

Kostnad för genomförande 

 Projektkostnad vid 

uppstart 

Utökad årlig 

kostnad 

Finansiering 

Arbetsterapeut 0,2  104 000 kr/år Stimulansmedel ”ökad 

bemanning” 

Undersköterskor 2,0  820 000 kr/år Stimulansmedel ”ökad 

bemanning”  

Kompetensutveckling 20 000 kr  Stimulansmedel 

Rustning lokaler  0 till 100 000 kr 

(beroende på lokal) 

Ev. hyra av 

lägenhet 

Behov av extra medel 

Möbler, inredning 50 000  Behov av extra medel 

Kostnad verksamhet (aktiviteter, 

inköp material mm) 

100 000 kr 40 000 kr/år Behov av extra medel 

Resor  30 000 kr/år Behov av extra medel 
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2 Förväntat resultat 

Syftet med idébeskrivningen är att ge förslag på strategier för ökad möjlighet till kvarboende med 

ökad hälsa och livskvalitet för äldre personer i Nora kommun. Det förväntade resultatet av 

utvecklingsarbetet är att; 

 Nora kommuns äldre medborgare har bästa möjliga förutsättningar att bo kvar i eget boende så 

länge det är möjligt med god livskvalitet och under trygga förhållanden 

 Anhöriga får det stöd och den avlastning de behöver för att kunna behålla en god livskvalitet och 

känna sig trygga 

 Personer med demenssjukdom har tillgång till stöd i vardagen utifrån sina behov och 

förutsättningar 

 Personer som behöver vårdplanering efter sjukhusvistelse eller korttidsvård får en begriplig, 

hanterbar och meningsfull planeringsprocess utifrån sina behov med fokus på möjlighet till att 

komma hem 

 De korttidsplatser och lägenheter på särskilt boende som kommunen tillhandahåller nyttjas på ett 

effektivt och kvalitativt sätt 

Genom att genomföra de olika insatserna förväntas att många äldre ansöker om plats på särskilt 

boende i ett senare skede, vilket leder till ett minskat tryck på de platser som finns på särskilt boende. 

3 Ägare och finansiering 

Ägare för utvecklingsarbetet föreslås vara socialchef.  

Kostnad personal kommer att kunna finansieras via stimulansmedel för ökad bemanning  

Kostnad kompetensutveckling kommer att kunna finansieras via statliga stimulansmedel. 

Kostnad för inköp, renovering av lokaler, verksamhetskostnad mm finns idag inte inom befintlig 

budget. 

4 Tidplan - förslag 

Vad? När? (drift) Ansvarig 

Planering av bostäder för äldre 2016-2017 Kommunchef och socialchef 

Samlad korttidsvård 2016-2017 Utvecklingsstrateg/socialchef 

Vårdplaneringsprocessen 2016 (omgående) Utvecklingsstrateg 

Sociala förturer 2016 Norabostäder i samarbete 

med sociala området 

Parboende – justerad riktlinje 2016 Utvecklingsstrateg 

Utvecklat anhörigstöd 2016-2017 HSR-chef 

Demensteam/kognitivt stödteam 2016-2017 HSR-chef 

Utvecklad dagverksamhet 2016-2017 HSR-chef 
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5 Kostnader – sammanfattning 

Kostnader/år Ökad 

bemanning 

(stimulansmedel 

2016-2018) 

Kompetens-

utveckling 

(stimulansmedel) 

år 1 

Övriga 

kostnader 

år 1 

Ökad 

verksamhets-

kostnad år 2 

Planering av bostäder 

för äldre 

- - - - 

Samlad korttidsvård 260 000 40 000 10 000 - 

Vårdplaneringsprocessen 260 000 15 000 - - 

Parboende o sociala 

förturer 

- - - - 

Utvecklat anhörigstöd 275 000 10 000 30 000 30 000 

Demensteam/kognitivt 

stödteam 

535 000 20 000 30 000 30 000 

Utvecklad 

dagverksamhet 

924 000 20 000 120 00-  

270 000 

70 000 (samt 

ev. hyra) 

SUMMA 2 254 000 105 000 190 000-

340 000 

130 000 
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