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• Regeringen har under perioden 1 juli 2015 fram till och med sista 
december 2018 satsat medel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen. De medel som tilldelats Järfälla kommun 2018 
används i första hand till att säkerställa nattbemanningen på 
demensavdelningar. Utöver det har varje äldreboende fått medel för 
att förstärka bemanningen i sin verksamhet där behov finns. Flera 
äldreboenden förstärker bemanningen kring aktiviteter och egen tid 
för de äldre.  
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• Sommarens värmebölja var extrem och en utmaning för våra 
äldreboenden och hemtjänsten. Järfälla kommuns utförare klarade 
de höga temperaturerna på ett berömvärt sätt, dock finns ett behov 
av att se över rutinerna vid extrem värmebölja. Direktiv från 
landstinget gick ut till alla verksamheter om vad som är viktigt att 
tänka på för personalen som arbetar inom äldreomsorgen. 
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• Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från hälso- och sjukvård i kraft. Lagens syfte är att ge 
brukaren en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och 
omsorg, samt att minska antalet dagar utskrivningskara brukare är 
kvar på sjukhuset. Ett nytt arbetssätt och en ny ansvarsfördelning 
utifrån lagen om samverkan vid utskrivning startade den 14 
november 2018. Utifrån den nya lagen ska både kommunen och 
landstinget arbeta med SIP- samordnad individuell plan.  
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• Förebyggande hembesök har erbjudits för de som fyller 85 år. 
Under året har 115 brev skickats ut varav 42 personer har fått 
hembesök, 33 personer ville ha skriftlig information och övriga har 
tackat nej av olika anledningar. Alla personer som fyller 80 år och 
bor i kommunen och som inte har några insatser erbjuds en 
informationsträff. Under året har utskick skett till 238 personer, av 
dem är det 152 personer som tackat ja till en träff.  

• Anhörigkonsulent har anordnat anhöriggrupp under året för 
make/makar till personer med demens samt anhöriggrupp för 
föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk diagnos. 

• Under året har Järfälla kommun haft 17 aktiva volontärer med olika 
uppdrag, bland annat hembesök i ordinärt boende, sång och musik 
på äldreboenden och mötesplatser. Alla aktiva volontärer erbjöds 
grundläggande demensvårdsutbildning under 2018. 
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• Under året har utbildning hållits av kommunens dietist i 
grundläggande näringslära och betydelsen av en bra 
måltidsordning med fokus mellanmål till hemtjänstpersonal. Praktisk 
matlagning har ingått i utbildningen som restaurangskolan inom 
Järfälla gymnasium genomfört. 

• Ekens äldreboende har genomfört ett demensprojekt där målet är 
att de ska bli ett äldreboende med förebildsverksamhet inom 
området. Projektet avslutades i maj 2018 med mycket gott resultat 
och metoden som tagits fram på Ekens äldreboende kan nu 
implementeras på alla äldreboenden i kommunen.  

 



PROJEKT SOM PÅGÅR 
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• Projekt gällande nyckelfri hemtjänst och inköp via internet för 
enskilda med hemtjänstbeslut har påbörjats och skall pågå fram till 
september 2019. Båda projekten har visat på goda resultat under 
2018. 

 


