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KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare 
Ingrid Jansson 

Datum 
2014-10-01 

Diarienummer 
ALN-2014-0272.30 

Äldrenämnden 

Remissyttrande över motion av Caroline Andersson och Marlene Burwick 
(båda S) om att införa akademiska vårdboenden för att stärka forskning, 
innovation och utbildning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
Kontoret föreslår nämnden besluta 

att avge kontorets förslag t i l l yttrande över motion av Caroline Andersson och Marlene 
Burwick (båda S) om att införa akademiska vårdboenden för att stärka forskning, innovation 
och utbildning inom äldreomsorgen. 

Tomas Odin 
Tf direktör 
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Uppsala 
* "KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Handläggare 
Jansson Ingrid 

Datum 
2014-10-22 

Diarienummer 
ALN-2014-0272.30 

Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunstyrelsen över Remiss Motion av Caroline 
Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att införa 
akademiska vårdboenden för att stärka forskning, innovation och 
utbildning inom äldreomsorgen KSN-2014-0847 

Sammanfattning 
Det finns en mängd fördelar med att starta ett akademiskt vård- och omsorgsboende i 
Uppsala. En viktig förutsättning är dock att en etisk aspekt tillförs. Personer och närstående 
ti l l personer som väljer detta boende måste mycket tydligt medvetandegöras om vilken typ av 
boende man valt och hur ett akademiskt vårdboende skiljer sig från traditionella vård- och 
omsorgsboenden. 

Kommunalekonomiska konsekvenser och överväganden 
Vad förslaget att införa akademiska vårdboenden kommer att kosta är t i l l stor del beroende 
av vilka förutsättningar som bestäms ska gälla och på vilka sätt projektet kan tänkas drivas. 

Mycket av det som motionen anger vad gäller samarbetsprojekt skulle kunna förverkligas 
utan att innebära stora merkostnader i en verksamhet. Detta förutsätter dock att det i 
kravspecifikationen för upphandlingarna eller uppdragen vad gäller boendena i fråga klart 
kommer att framgå vad som förväntas och krävs i fråga om olika samarbetsprojekt och 
forskningssamverkan. 

En fråga som måste besvaras är om det skulle anses möjligt att starta ett (eller flera) 
akademiska vårdboenden i befintliga byggnader eller om det krävs helt nya enheter för att 
tillgodose de utökade behov av bl.a. lokaler som tillkommer i och med att olika studier ska 
genomföras och utvärderas. Det måste t ex finnas tillräckliga utrymmen för möten, förvaring 
av olika hjälpmedel och studiematerial. På de flesta vårdboenden är det redan idag, med 
befintlig verksamhet, brist på mötes- och förrådsutrymmen. Dessutom skulle det vara 
önskvärt om den verksamhet som utgör ett akademiskt vårdboende redan från början är ett 
renodlat sådant, där alla hyresgäster medvetet har valt att bosätta sig där. Om ett befintligt 
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boende skulle väljas ut för att omvandlas t i l l ett akademiskt vårdboende skulle det kunna 
dröja mycket länge innan alla lägenheter fått nya hyresgäster som medvetet valt och godkänt 
de förutsättningar som boendet i ett akademiskt vårdboende innebär. 

Utifrån om hela projektet blir beslutat att utformas i enlighet med LOV kan kostnaderna för 
uppförande av byggnad och drift föras t i l l privat byggherre och entreprenör. På samma sätt 
som nu sker skulle det byggföretag som uppför byggnaden träffa avtal med alternativt ett 
vårdföretag som ti l l kommunen ansöker om godkännande att driva vård- och omsorgsboendet 
utifrån en speciellt utformad kravspecifikation eller kommunens egenregi. Vårdföretaget får 
därmed, när boendet öppnas, ersättning i enlighet med fattade beslut om ersättningsnivåer och 
de boende hyr sina lägenheter direkt av fastighetsägaren, precis som i nuvarande ordning. Den 
monetära konsekvensen vad gäller byggnation behöver i så fall och därmed inte bli föremål 
för ytterligare utredning eftersom systemet redan är öppet. 

Då det med den verksamhet som här är i fråga kommer att behövas planering och samordning 
på en mängd olika plan finns sannolikt behov av inrättande av tjänst(er) utöver ordinarie 
verksamhetspersonal för att klara dessa behov. Sådana kostnader kommer då att få läggas t i l l . 

Om utredningsuppdraget lämnas åter t i l l äldreavdelningen kommer resurser att behövas för att 
arbeta med frågan. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch Thor 
Ordförande 

Annie Arkebäck Morén 
Sekreterare 



K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R E T 

Handläggare Datum Diarienummer 
Hagström Ingela 2014-06-14 KSN-2014-1 

1/PPSALA K O M M U N 
ALDRENÄMNDEN 

ink. 2 0 1 4 - 0 5 - 1 8 

Äldrenämnden 

Remiss: Motion av Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S ) om att införa 
akademiska vårdboenden för att stärka forskning, innovation och utbildning inom 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 1 oktober 
2014 

Nämnden har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Kommunfullmäktige i Uppsala 

Motion till kommunfullmäktige 

Inför akademiska vårdboenden för att 
stärka forskning, innovation och utbildning 
inom äldreomsorgen 
Vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar. En statlig utredning hat-
visat att kostnaderna för äldreomsorgen förväntas öka med 70 procent fram till år 
2050 (LEV-projektet — Kostnadsbesparingar ger tid för vård). Kommunens egna 
prognoser visar att kostnaderna för äldreomsorgen i Uppsala kommer att öka upp 
emot en miljard om insatser ges på samma sätt och i lika stor utsträckning som idag. 

Det är möjligt att vi kan finna lösningar på finansieringsutmaningarna, men även om 
vi gör det så kommer personalbristen i äldreomsorgen de kommande åren ändå ställa 
krav på ökade effektiviseringar, Det kommer helt enkelt inte att finnas så mycket 
personal att vårdbehoven kan mötas med hutidens, lösningar och arbetsmetoder. 

För att kunna effektivisera de insatser som sker inom äldreomsörgén behöver v i satsa 
mer på bland annat ny teknik, nya behandlingsmetoder och personal med rätt 
utbildning. Ett viktigt led i att möjliggöra denna utveclding är att stärka 
förutsättningarna för forskning, innovation och kompetensutveckling, 

Uppsala kommun ingår idag i ett antal samverkansprojekt för att på olika sätt 
stimulera forskning, innovation och kompetensutveckling kring vård och omsorg om 
äldre. Det rör sig till exempel om samverkan med universitetet kring lektorstjänster 
med klinisk tjänstgöring inom äldreomsorgen, verksamhetsförlagd utbildning och 
ensldlda forskningsprojekt. Kommunen genom äldrenämnden tar nu också initiativ 
för att på olika sätt stärka innovation och utveclding inom vård och omsorg om 
äldre. Kontoret för hälsa vård och omsorg har fått i uppdrag att ta fram en strategi 
för hur e-hälsotjänster och IT kan få större utrymme i vård- och omsorgsinsatsema. 
Vid kontoret leds också det så kallade INNOBE-projektet som bland annat syftar till 
att bejaka och uppmuntra innovationer, samt skapa ett konstruktivt samarbete mellan 
kommun och lokala företag för innovationer inom kommunal service. 

INNOBE-projektet har utvidgats och kopplas nu till ett större sammanhang. 
Parallellt med INNOBE-projektet har Uppsala kommun ingått en avsiktsförklaring 
om att i samverkan med bland annat Uppsala universitet medverka i InnoLIFE — 
ett europeiskt konsortium som avser att ansöka om medel från EIT ("Europeiska 
institutet för innovation och teknik"). Medlen är tänkta att omfatta utveclding av nya 
innovativa lösningar för att klara framtidens utmaningar och behov inom vård- och 
omsorgssektorn. 
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Sammantaget finns det flera goda exempel på hur Uppsala kommun, akademi och 
näringsliv samverkar kring forskning och innovation inom äldreomsorgen. Men mer 
kan göras. Som ett led i redan pågående samverkansprojekt på området föreslår vi 
socialdemokrater att Uppsala kommun, genom äldrenämnden, inleder en dialog med 
relevanta samarbetspartner kring införandet av så kallade "akademiska vårdboenden" 
och på sikt "akademiska hemtjänstteam". Konceptet är hämtat från "akademiska 
vårdcentraler" med förlaga i Stockholms läns landsting (SLL) men som nu också 
utvecklas i Uppsala läns landsting. Ytterligare ett exempel på ett lilmande koncept är 
Stureby vård- och omsorgsboende i Stockholm som har inlett ett 
forskningssamarbete med Karolinska Institutet. 

Tanken med förslaget att införa akademiska vårdboenden är att öppna upp för en 
mötesplats där de boende, personalen, akademi och entreprenörer ska kunna mötas 
gemensamt och samverka Irring forskning, utbildning och innovation i nära 
anknytning till den kliniska miljön. Förlagan "akademiska vårdcentraler" i SLL består 
bland annat av en professionell verksamhetsförlagd utbildning där studenter i nära 
samverkan med handledare erbjuder hälso- och sjukvårdinsatser via en 
"studentmottagning". Landstinget finansierar också ett antal lektorer som 
tillsammans med personalen på vårdcentralerna arbetar aktivt med att sprida den 
senaste kunskapen om diagnoser ocli behandlingsmetoder. Syftet är också att 
vårdcentralernas patientunderlag ska Icunna ligga till grund för forskningsprojekt, 
givetvis med etikprövningar som grund. De akademiska vårdcentralerna har slutligen 
till uppdrag att sprida ny kunskap och lärande till "vårdgrannar" i sitt geografiska 
område. 

På ett liknande sätt tänker vi oss konceptet "akademiska vårdboenden". Men 
konceptet skulle också kunna vidgas ytterligare till att även utgöra en plattform för så 
kallade "testbäddar" där näringsliv, akademi, och personal i samverkan med de 
boende ska kunna utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i 
vårdboendemiljö. Likaså ser vi en möjlighet att knyta de akademiska vårdboendena 
till det arbete som nu pågår inom Vård- och omsorgscollege Uppland där 
länsgemensamma karriärvägar ska utvecklas för specialiserad vård- och 
omsorgskompetens på eftergymnasial nivå. I nära samarbete med forskningsledare 
skulle till exempel vård- och omsorgspersonalen kunna ges möjligheter att utvecldas i 
sitt yrke genom att delta i forskningsprojekt under arbetstid och i den egna kliniska 
miljön. De akademiska vårdboendena slculle därutöver kunna utgöra stabila 
plattformar för verksamhetsförlagd utbildning via vård- och omsorgscollege, samt 
för multiprofessionellt lärande mellan olika yrkeskategorier. 

Exakt hur konceptet "akademiska vårdboenden" slca utformas och utvecldas tror v i 
inte att politiken ska slå fast i nuläget. Men ovanstående utgör exempel på en 
inriktning som kan ligga till grund för en dialog mellan kommun, landsting, akademi 
och det lokala näringslivet i Uppsala. På sikt ser vi också en möjlighet att konceptet 
skulle kunna utvecklas till hemvårdssidan. 
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Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att ge äldrenämnden i uppdrag att initiera en dialog med relevanta parter 
kring hur konceptet akademiska vårdboenden slculle Icunna utformas 
och införas i Uppsala kommun 

At t ge äldrenämnden i uppdrag att i ett nästa steg inleda en dialog Icring 
hur konceptet slculle Icunna införas inom ramen för hemvårdens 
verksamheter 

Socialdemokraterna 

Caroline Andersson I /Marlene Burjvj/ck 
2e vice ordförande i Äldrenämnden (S) v Kommunalråd (S) 
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