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Ansökan om projektmedel från Norra Periferin och Arctic 

Program (NPA) 
 

 Norra Periferin är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, 

 Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet ger stöd till gemensamma 

 projekt för utveckling och ökat samarbete i regionen. Första utlysningen för programmet 2014 

 - 2020 öppnades den 30 september är öppen för ansökningar fram till den 24 november 2014. 

 NPA-program finansierar 65 % av kostnaderna i projektet. Medfinansiering från parterna kan 

 ske i form av eget arbete. 

 

 Under 2012 - 2014 har Norrbottens läns landsting varit projektägare till ett utvecklingsarbete, 

 RemoDem, som delfinansierats med medel från förra periodens program. Arbetet har varit 

 inriktat att ta fram hjälpmedel och verktyg som underlättar för tidigt dementa att bo kvar 

 hemma, stötta  anhöriga till dementa och utveckla samverkansformer mellan aktörer för att 

 tidigt sätta in relevanta insatser för den här gruppen. Socialtjänsten i Arvidsjaur och Pajala har 

 aktivt deltagit  i projektet. 

 

 Samtidigt har Kommunförbundet samordnat utvecklingsarbetet inom eHälsa för länets 

 kommuner. Utvecklingsarbetet har drivits med stöd av stimulansbidrag från staten. Ett av 

 viktiga målen med utvecklingsarbetet är att kunna skapa trygghet, service och delaktighet för 

 äldre och funktionshindrade för att kunna bo kvar i det egna hemmet. 

  

 Kommunförbundet har i eHälsa-området tillsammans med Norrbottens läns landsting 

 samarbetat i RemoDem-projektet. Projektet har gett goda erfarenheter om olika digitala 

 hjälpmedel och verktyg som går att nyttja för att öka tryggheten i hemmet och effektivisera 

 arbetet för personalen.  Det finns ett behov av att införa nya arbetssätt i verksamheter med stöd 

 av den moderna tekniken och samtidigt arbeta utifrån vård- och omsorgstagarnas individuella 

 behov.  

 Målet bör vara att;  

 utveckla hemmet som möjlig omsorgs- och vårdarena utifrån principen för 

personcentrerad vård 

 stödja anhöriga 

 stödja personal 

 upplysa och utbilda allmänhet och personal om demens och andra kroniska sjukdomar 

hos äldre 

 

Arbetet bör bygga på samverkan mellan Norrbottens läns landsting och kommuner inom 

närsjukvården och de förväntade resultaten beräknas bli följande; 

  

 former för samarbete kring målgruppen mellan hälsocentraler och kommunen på pilot-

orter skall vara utvecklat och etablerat för att kunna erbjuda rätt stöd och behandling 
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 det skall finnas utvecklade former för aktivitetsstöd och avlastning på distans som är 

genomförda 

 tillsyn på distans dagtid och nattetid skall vara utvecklat och infört 

 konsultation i hemmet från hälsocentraler skall vara infört 

 stöd till anhörigvårdare på distans skall vara utvecklat i olika former 

 personal skall ha genomgått en adekvat demensutbildning 

 utbildnings- och upplysningsverksamhet om demenssjukdom skall finnas tillgänglig 

för allmänhet och familjer 

 konceptet för ett demensvänligt samhälle skall vara infört 

 

 Målet är att tre kommuner aktivt arbetar för att införa nya arbetssätt med stöd av modern 

 teknik. Detta innebär att projektledare i dessa kommuner anställs på 50 % av 

 Kommunförbundet och finansieras av projektmedel och hemkommunerna. Projektmedel täcker 

 65 % av kostnaderna. 
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