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jag delbetänkandetnovember 1996 överlämnadeI Rätt att
flytta bemötande Mittfråga äldre SOU 1996:161.en om av-

omfattande vård- ochförslag underlätta för äldre medattom
fåomsorgsbehov flytta till kommun avsåg rätt attatt en annan en

insatser i inflyttningskommunen möjliggörade behövs för attsom
flyttningen. med förändringar genomförtsFörslaget har smärre

1996/972264.prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoUl8, rskr.
enlighet direktiv har jag ochmed mina därefter kartlagtI ana-

lyserat brister i bemötandet äldre. Kartläggningen har redo-av
visats i delbetänkande Brister i fråga bemötan-ett omsorg en om-

ide äldre i två Invandrare vårdSOU 1997:51 samt rapporterav
fråga bemötande äldre SOU 1997:76och omsorg en om av-

inlevelse bemötandeoch med kunskap och frågaOmsorg en om-
äldre SOU 1997:52.av

kartläggningen mig de källorhar vidJag använt som an-av
visas i utredningsuppdraget, alltifråndvs. omfattande materialett
enskildas upplevelser, i brev, till de samladeuttryckta bl.a. upp-
gifter finns hos tillsynsmyndigheter m.fl. viktigt led iEttsom
kartläggningsarbetet har hearings, rådslag,utgjorts medäven av
olika intressegrupper. Genom intervjuer jag enligtenkäter och har
direktiven undersökt hur äldre från andra länder blir bemötta vid
sina vårdenkontakter med och harJag även genomomsorgen. en

till landstingenenkät och kommunerna fått del goda exempelav
på kvalitetsutveckling med särskild inriktning på frågor om
bemötande äldre. mig detta materialUtöver jag använtattav av
vid analyser utredningen så har jagoch överväganden under hela
också sammanställt samtliga insändakatalog godaöveren

skickatexempel och den till många berörda. Mitt syfte där-ut var



med stimulera till kontakter ochatt nätverk mellan olika
intressenter.

Delbetänkandet Brister i fråga bemötandeomsorg en om av-
äldre SOU 1997:51 och Omsorg med kunskaprapporten och
inlevelse fråga bemötande äldre SOU 1997:52 sändeen om av-
jag informell remiss till enskilda äldre, anhöriga, organi-som en
sationer, myndigheter, utbildningsinstitutioner m.fl. badJag om
förslag på hur de redovisade bristerna skulle kunna undanröjas
och hur de goda exemplen skulle kunna spridas förebilder.som
Gensvaret blev och arbetssättet uppskattades.stort Jag har
sammanställt yttrandena i återfinns bilaga irapport 5en som som
det slutbetänkande jag överlämnar.som nu

jagInnan kort beskriver innehålldess och något ytterligare om
utredningsarbetet vill jag två vilkanämna jagrapporter, av nu
också överlämnar Barns bilder åldrande fråga be-av en om-
mötande äldre SOU 1997:147. Den andra,av rapporten som
innehåller intervjuer med anhöriga, under produktion ochär
kommer färdigställas inom kort.att

I barns uppfattningar äldrerapporten och åldrandeom om
finns dels teckningar, dels synpunkter från barn i åldrarna år,7-12
pojkar och flickor. De bor i Stockholm, Hedemora, Malmö och
Slimminge by i Skåne. Glädjande kan jag konstatera deattnog
flesta barnen i studien har kontakt med äldre släktingartät ien
flera generationer, någon berättar t.o.m. om mormors mormor.
Barnen uttrycker mycket det för äldreåret 1993,tematav som var
solidaritet mellan generationema. De visar också god förstå-en
else för äldre olika och harär klar uppfattningatt be-atten om
mötande handlar ömsesidighet. Min förhoppning är attom
barnens tankar skall leva vidare och föda idéer inför nästanya
äldreår 1999

Under utredningstiden har jag i samverkan med Socialstyrel-
låtit intervjuaäven personal inom vården ochsen omsorgen om

äldre. Syftet följa hur utbildningsinnehållatt krav imotvar svarar
yrkesarbetet. Resultatet har i från Social-presenterats rapporten
styrelsen SoS-rapport 1997: 17.

På mycket stimulerande harett många berördasätt engagerat
sig i utredningens arbete och lämnat synpunkter i olika frågor. Jag
har också fortsatt de tidigare nämnda rådslagen diskussio-genom

i olika s.k. rundabordssamtal. På det har jagsättetner grupper,
och fått del kunskapermött och erfarenheter från pensionärer,av

vårdbiträden, arbetsledare, chefer i äldreomsorgen, företrädare
för frivilligorganisationer m.fl. Tillsammans med sekretariatet har
jag medverkat vid flertal konferenser för enligtett uppdragetatt



be-för frågorstimulera intressetöppenhet ocharbeta med om
ochfinns mycketäldre.mötande Det ett stort enengagemangav
i insat-innehålletförbättrapå behovetuppmärksamhet attstor av

intressefinns också starktallmänhetenBlandför äldre. ett avser
i vården ochinslagtragiska och oacceptablaintebelysa baraatt

in-kunskap ochpräglasinnehålldetävenutan avsomomsorgen
levelse.

äldreBemötandetöverlämnas,slutbetänkandetI avsom nu
nyckel-markeratpå omslagethar jag redan1997:170SOU tre

själv-trygghet,goda bemötandet:känneteckna detskallord som
värdighet.bestämmande och

för-och underlättaskall understrykaförslaghar lagtJag som
delsavgränsade åtgärder,vissahandlar delsverkligandet. De om

förkvaliteten i insatserstärkatid skallöverprocesser somom
åldersdiskriminering.tillmotverka tendenseräldre och bl.a.

definieratjagområdeninomförslagläggerJag tre somsom
områ-äldre; dessabemötandetutvecklaförbetydelsefulla att av

ställning och vid behovstärka äldresmöjligheterden attrör ge
dåligtförhindraförebygga ochtill närstående;olika slags stöd att

utbild-beredskapskapabemötande bl.a. att genomengenom
till-förtydligastärka ochpersonalenningsinsatser för attsamt

områdenäldre. Inomochvårdenöver sammaomsorgen omsynen
jag börbedömningaroch vissauttalandenjag ävengör ansersom

regeringen.åtgärderleda till av
möjligheterenskildasstärkavill jag bl.a.lagförslag attGenom

till kontaktper-föreslårindividualiserade insatser. Jagfå rätten
individuell planbegäraockså kunnaenskilde föreslåsDen enson.

medel för bl.a.kan blihonom/henneinflytandemed attettavsom
förinformationsinsatserförordarinsatser. ut-samordna Jag att

jag degod Vidare föreslåranvändningenveckla att somman.av
dettafå behållapersonlig skallhar assistansvid sin 65-årsdag

insatsberättigade ochoch LASS så länge deenligt LSSstöd är
bostad.i ordinariebor

oerhörti mitt tyckekunskapsuppbyggnadUtbildning och är
framtidens kravochför både dagensväsentliga inslag mötaatt
fortlöpande för-viktigt medocksåinom äldreomsorgen. Det är
föreslår bl.a.forskning.verksamhet och Jagbindelser mellan att

redanskall kunna nåpreciseratpåKunskapslyftet sättett mera
fonnellvilka saknarinom äldreomsorgenvårdbiträdenanställda

hand-utbildningsnivån förgrundutbildning. bedömerJag att
socionom-tillhöjas knytamåste ochläggare/arbetsledare an

forskninglångsiktig strategi förInitiativutbildningen. för omen
mening med för-enligt minkanåldrande och äldreomsorgäldre,



del förberedas inför det kommande äldreåret. sådant arbeteEtt
bör enligt min mening aktivt på äldres kunskaper ochta vara er-
farenheter.

förstärka tillsynenFör och markera i uppgifteratt ansvaret
inom kommunal hälso- och sjukvård föreslår jag utvidgningen av
åliggandelagen den socialtjänstutredningen medsamt att nya
förtur skall behandla frågor tillsyn med utgångspunkt i äldresom

behov. lämnar andra förslag tillJag åtgärderävensammansatta
på kort och lång sikt kan de grundläggandegöra attsom

principerna för äldreomsorgen, respekten för självbestämmande,
integritet, trygghet och värdighet får tydlighet ioch genomslag
olika verksamheter.

avslutar mittJag uppdrag slut-överlämnaattnu genom
betänkandet Bemötandet äldre SOU1997:l70.av

Sakkunniga från Svenska Kommunförbundet Landstings-och
förbundet har avlämnat särskilda yttranden.

Helsingborg och Stockholm i december 1997

Britta Rundström

Elisabet Spjuth

Ann-Charlotte Carlberg

EdströmArne
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Sammanfattning

särskild utredarei december harEfter regeringens beslut 1995 en
Helsingborg, medkommunalrådet Britta Rundström,tillkallats,

äldre.analysera frågor bemötandeuppgift kartlägga ochatt avom
organisationer,pensionärsorganisationer, fackligaFöreträdare för

utbildningsinstitutioner, de båda kommunförbun-forsknings- och
Socialdepartementet förordnatsSocialstyrelsen harden, samt som

särskilda inrättat referensgruppsakkunniga. utredaren harDen en
handikapporganisationema.förmed företrädare

sammanfattning slutbetänkandetföljande Be-Det är aven
1997:170.mötandet äldre SOUav

Kapitel

uppdrag,Utredningens arbetssätt m.m.

utredningens direktiv detvägledning framhäverSom äratt nu
i äldreomsorgsarbetetinnehåll och kvalitetdags särskilt belysaatt

äldres själv-och respekten förfrågor bemötandetrörsamt som
värdighet.integritet, trygghet ochbestämmande,

faktorer hosäldre kan påverkas radBemötandet en-av enav
fakto-omgivningen.skilda berörda också hos Dessa "yttre"men

föreskrifter, verksamhetens strukturochkan lagart.ex.rer avse
utformningen boendeforrner ellerorganisation, fysiskaoch den av

ochutbildningsbakgrundförutsättningar hör medde sammansom
och arbetsledning.kompetens hos personal

kartläggning brister i be-Mitt och analysuppdrag avavser
kränkningaromärkliga djupt kändaalltifrånmötandet, nästan men

därefter föreslå åtgärdertill påtagliga skallJagövergrepp. som
imissförhållanden be-bidra till avhjälpa brister ochkan att

jag beskriva och draäldre. detta arbete skallmötandet I nyttaav
landstingbedrivs i ochkommunerdet omfattande arbete somav

innehåll i och vård. Arbets-för utveckla kvalitet ochatt omsorg
stimulera till debatt.skall ochöppetsättet vara
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Som led i mitt kartläggningsarbete anordnade jagett antalett
rådslag frågor bemötandet äldre; jagrör i gi-mötteom som av
vande diskussioner företrädare för följande organisationer, myn-
digheter m.fl.

Anhörigföreningar-
Elever och lärare vid hälsohögskolaen-
Fackliga organisationer-
Förtroendenämnder-
Handikapporganisationer-
Landstingsförbundets hälso- sjukvårdsberedningoch-
Länsstyrelser-
Pensionärsorganisationer-
Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndigheter-
Svenska Kommunförbundets socialberedning-

finnsDet iett uppfattningengemensamt detatt ärengagemang
nödvändigt skapa förutsättningar för individuelltatt be-ett
mötande äldre. Viktiga verktyg för detta enligt rådslagenärav
bl.a. väl förankrade politiska mål, kompetensutveckling och ut-
fomming tydligt arbetsledarskap.ettav

För fördjupa vissa frågor har jagatt anordnat flertaläven ett
s.k. rundabordssamtal. Syftet har varit i mindre krets åter-att en
komma till erfarenheter från rådslagen och från de goda exempel

förmedlats till utredningen. Chefer inom äldreomsorg,som ar-
betsledare, företrädare för frivilliga organisationer, anhöriga m.fl.
har i samtalen inspirerat till flera de förslag framläggs iav som
detta slutbetänkande. vissa fallI har jag fördjupat samtalen ge-

studiebesök och särskilda överläggningar olikamed berörda,nom
pensionärer och vårdbiträden/undersköterskor.t.ex.

Under hela utredningstiden har det varit kommunikationtäten
med enskilda, anhöriga och personal. Sammanfattningsvis har jag
upplevt starkt i frågornaett jag samtidigtävenengagemang om
kan konstatera det svårt få intresse iatt är massmedia föratt de
situationer där bemötande innehålloch i övrigt håller god kvali-
tet.

Under utredningstiden har jag hittills låtit publicera två del-
betänkanden och ytterligaretre rapporter om olikarapporten-
anhörigsituationer kommer i anslutning till dettanära slutbetän-
kande. I samarbete med Socialstyrelsen har jag dessutom låtit
genomföra studie personalutbildning Resultatet haren om m.m.
publicerats i rapportserie från Socialstyrelsen. I enklareen
utformning stenciler har jag förmedlat information om- -



Sammanfattning 21

landstingochiutvecklingsarbete kommuner samtpågående om
ochbrister idelbetänkandet rapportenyttranden över omsorgom

medtillsammansMaterialet bildarnedan.exempel segodaom
äldre.bemötandeolika bildermedhelhetslutbetänkandet avaven

påframställtsgenomgående ocksåUtredningsmaterialet har
sammanfattningar föri lättlästapunktskrift och attikassett,

i dendeltaskall kunnafunktionshindermed olikapersoner
debatten.allmänna

publikationerUtredningens

SOUfråga äldrebemötandeflyttaRätt att avomen-
1996:161

be-delbetänkande. Detjag rubriceratöverlämnade1996Hösten
äldre medvissa hålluppstått påsvårigheter närhandlade de som

tillville flyttaomsorgsbehovvård- ochomfattande annanen
kommun.

Även nationelltkvantitativt litet iproblemet ett per-varom
bety-situation innebarenskildi varjejag detspektiv fann att

för äldre-förverkliga målenhinder förolägenheter ochdande att
integritet, trygghetsjälvbestämmande,förrespektenomsorgen,

rekommendationer avutfärdadeintevärdighet. ansågoch Jag att
1989Landstingsförbundet årochKommunförbundetSvenska

närstående.enskilda och derastillräckligt stöd förinneburit ett
i social-införasreglering skulleblevMitt förslag att en ny

skalltill kommunvill flyttaenskildtjänstlagen: En en annansom
ochinflyttningskommunenenligtbistånd 6 § SoLtillha rätt av
där.redan bordemvillkorbehandlas på somsomsamma

till bi-skyldigskallIntlyttningskommunen rättenprövaattvara
ochomfattande vård-varaktigt harenskildedenstånd om-om

Medinsatser.sådanai behovvaraktigtellersorgsinsatser är av
remissbehandlingbetänkandetsefterändringar i förslagetsmärre

socialtjänst-ilagreglering skall införasriksdagenbeslöt att en
januari 1998.gälla fr.o.m. den 1lagen och
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Brister i fråga bemötande äldre SOUomsorg en om av-
1997:51

Enligt mitt uppdrag har jag kartlagt och analyserat brister i be-
mötande äldre. I utredningens direktiv anvisas de olika kun-av
skapskällor jag använt.som

Brister i bemötande, kvalitet och innehåll inom verksamhet
hälso- och sjukvård finns dokumenterade hossom lands-avser

tingens förtroendenämnder, Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd HSAN, Patientförsäkringen och Socialstyrelsens
RiskDataBas RDB. Information inkomna anmälningarom
systematiseras i databaser. Motsvarande systematiska dokumenta-
tion saknas inom socialtjänsten. Kunskap brister ochom
utvecklingstendenser inom socialtjänsten har jag erhållit genom
tillsynsmyndigheternas uppföljningar och verksamhetstillsyn.

Jag kunde konstatera brister i bemötandet sällanatt huvud-var
anledning till anmälan vanligen framträdde efter ytterliga-en men

analys. Antalet anmälningar till myndigheter m.fl. lågt ire jäm-är
förelse med allmänhetens kontakter med vård och detomsorg -gäller särskilt för år65 och äldre. föreliggerDetpersoner sanno-
likt betydande mörkertal,ett mångaäven klagomål klarasom upp
i berörda verksamheter.

Det vanligtvisär anhöriga eller andra närstående görsom an-
mälan, inte sällan sedan den på något varitsätt utsatt,person som
har avlidit. Klagomålen ofta i mycket hög ålderavser personer
med omfattande behov värd och och med begränsadeav omsorg
möjligheter själva föra sin talan.att Brister i information, dialog
och samverkan med den enskilde och anhöriga vanligaär an-
ledningar till klagomål liksom brister i omvårdnad, tillsyn och
behandling.

Sammantaget ledde kartläggningen och analysen till jagatt
identifierade antal områden inom vilkaett jag det krävsattanser

flertal förbättringar:ett

enskildas och närståendes ställning i vård och- omsorg
förebyggande arbete, bl.a. personalutbildninggenom-
förstärkt tillsyn-

AV detta slutbetänkande framgår förändringsarbetet in-att rör
på både kortsatser och lång sikt; vissa helt oacceptabla förhållan-

den måste ändras snabbt; andra förändringar handlar t.ex. ut-om
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förutförbättringar ochskallfortlöpandebildningsinsatser gesom
bemötande.sättningar för gott

bristerallvarligavissaockså detkonstaterar ut-Jag att trots --
ochinom vårdenkvalificerat arbeteochmycketförs engagerat

äldre.omsorgen om

fråga bemötandeinlevelseochOmsorg med kunskap en om-
1997:52SOUäldreav

ipågående arbetebeskrivamitt uppdrag kunnaenligtFör att
kvalitetsutveckling ochlandsting i frågorochkommuner rörsom

enkätjagvård riktadei ochutveckling innehållet enomsorgav
blevoch landsting. Gensvaretsamtliga kommunertill landets

påexempellandsting skickade fleraMånga kommuner ochstort.
områden ochvidaspändeprojekt utvecklingsarbeten.och De över

anhöriga,situation,och derashandlade äldre per-omomom
yrkeskunnande,ökaandrasonalutbildning och strate-sätt att om

kvalitetsutvecklinggier för m.m.
rubrik samladeovanståendetitelsärskild medI rapport somen
Skurup,Charlotte Säfström,hjälp journalistenjag med ett an-av

VisaMitt syfteolika delar landet.fråntal goda exempel attvarav
kunskapäldre, däri vården ochvardagsarbeteett omsorgen om

i dessaförändringsvilja.skapar Detoch inlevelse gemensamma
uppstårstyrkaomtanke ochbeskriverexempel deär att somenen

anhöriga ochäldre,gällerkraft från varandra. Dethämtarnär man
pådelbetänkandet ochsändespersonal. Tillsammans rapporten en

diskussion och förslag. Re-tillstimulerainformell remiss för att
slutbetänkandet.bilaga isarnmanfattats ochsultatet har utgör en

frågavård bemötandei ochInvandrare avomomsorg en-
1997:76SOUäldre

någrajagbemötandet uppdrogkartläggningendel iSom av
Stockholmsvidutvecklingsenhetenvid Forsknings- ochforskare

F.socialtjänst D. Gauntresursförvaltning för skola och -
in-situationen för äldreHeikkilä belysaHajighasemi K. att-

med svensk vård ochi derasvandrare möten omsorg.
iföddafinns cirka äldrelandet 110 000hela ärI sompersoner

oberoende"äldre invandrare",brukar kallasandra länder. De av
kommit till Sverige.hur deochnär



24 Sammanfattning

"Äldre invandrare" underrepresenteradeär både bland dem
har hemtjänst och dem bor i särskilda boendefonner.som som

Forskarna ställer frågan vilken roll kultur och bemötande har för
det låga utnyttjandet offentlig vård och För attav omsorg. svara
på den och liknande frågor sammanhänger med bemötandesom
gjordes två rikstäckande studier, den utfördesena genom en en-
kät, den andra omfattande personliga intervjuer.genom

Överlag visade sig de "äldre invandrarna" nöjda med detvara
bemötande de fått i vården och Kritik enskilda de-omsorgen. av
taljer förekommer och liknar i hög grad synpunkter i andrasom
sammanhang lämnas äldre födda i Sverige.av personer

Rapporten slutar med några rekommendationer planeringom
vård och Forskarna konstaterar äldre invandrareav attomsorg.

måste bemötas individuellt; vissa önskar sig särlösningar,
exempelvis särskilt boende tillsammans med andra talarsom

språk; andra inte något särskilt ivärde sådanasamma ser arrange-
Uppsökande verksamhet forordas.mang.

Barns bilder åldrande fråga bemötande äldreav en om av-
SOU 1997:147

Det finns många schablonbilder barns tankar äldre, åld-om om
rande och ålderdom liksom barnens kontakter med äldre.om

Jag har journalisten Charlotte Säfström, Skurup, låtitgenom
intervjua femtiotal barn i åldrarnaett år.7-12 Barnen bor i olika
miljöer och i olika delar landet.av

intervjuerI och teckningar visar barnen sina uppfattningar. De
flesta barn har glädjande kontakt med äldretät anhöriga.nog en
Rapporten inblickar i barnens föreställningar singer om egen
ålderdom, sjukdom och död villJag med införom rapportenm.m.
det kommande FN:s äldreår 1999 följa tankegångarupp som var
aktuella under föregående äldreår 1993. Då viktigtett temavar
Solidaritet mellan generationerna.

Värdigt bemötande går det lära SoS-rapportatt 1997:17-

Rapporten beskriver intervjustudie Utredningen be-en som om
mötande äldre låtit genomföra och samfmansiera tillsammansav
med Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen under-attvar
söka hur personal inom äldreomsorgen förvärvar kompetens om
bemötande äldre utbildning och hur denna kompetensav genom
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sedan används i yrkeslivet. Personalens upplevelser ut-egna av
bildning, praktik och yrkesliv i personliga intervju-detematvar
ema.

Aspekter på bemötande hade inte någon framträdandehaft
plats varken i teoretiskaden utbildningen eller under
praktikperioder. Särskilt gällde detta förhållande inom gyrnnasie-
skolorna. högskoleutbildade upplevdeDe något be-attmera
mötandefrågor framföralltuppmärksammats, i arbetsledar-ett
perspektiv, idvs. förhållande till personal.

Integreringen teori och praktik uppmärksammades inte till-av
räckligt.

Slutsatsen blir enligt det krävs översynattrapporten en av
både innehållet i olika utbildningar.och formen för Behov av
fortbildning nivåeroch handledning måste också beaktas på alla
inom äldreomsorgens organisation.

Kapitel

Grundläggande principer för utvecklaatt ett gott
bemötande äldreav

Ett medvetet val grundsynav

detta kapitel beskriver jag principerna förI de grundläggande
integritet,äldreomsorgen; respekten för självbestämmande,

trygghet värdighet.och
konstaterar 1990-talet refonnarbeten bl.a.Jag att genom som

Adelreformen givit förutsättningar förverkliga deför väg-attnya
ledande principerna tidmycket återstår Dengöra.att attmen som

Ädelrefonnen givitgått sedan blev verklighet 1992 har också
kunskaper och erfarenheter pekar på både fördelar och nack-som
delar anledning till fortlöpande förändringsarbete.ettsom

hinder statsfmansiellttidigare mycketTrots ett ansträngtsom-
läge insatser gjortshar många goda och inom svensk äldre-görs-

lika äldre-Jag angelägen framhålla den sidanär attomsorg. av
jag upprörd helt oacceptabla situationerär överomsorgen som

jag också under utredningstiden. måste ofördröjli-Demöttsom
bli föremål för åtgärder. positivaskulle dock önska deJag attgen

förebildema fick sitt berättigade i den allmänna debattenutrymme
och i media. förändringsarbetetfortsatta behöver sådanaDet ex-
empel.
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framgår självklarhetDet med utveckling inte kanatt en
komma till stånd enbart akuta punktinsatser, så-ävengenom om
dana nödvändiga i vissa situationer; inte heller aldrig såär genom
goda projekt de slutförs det dagliga arbetet påverkas.utan attom
Utvecklingen innehåll i vården och äldreett gottav omsorgen om
handlar måste många, inom och utan-om processer som engagera
för äldreomsorgens verksamheter.

En jag funnit överordnad viktigareoch änprocess, som vara
alla andra och jag därför berört vid flera tillfällen i utred-som
ningens skrifter, den kan leda till de grund-är attprocess som
läggande principerna blir förverkligade i vardagen.

Respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och
värdighet måste ha fast grund i medvetet val märmisko-etten av

Alla människors lika värde och lika på djupet inför-Atträtt.syn:
liva och kunna dra slutsatserna det i vardagens åter-synsättet av
kommande uppgifter etisk-moralisk utmaning för enskildaär en
medarbetare föroch äldreomsorgen verksamhet/organisation.som
Insikter och förståelse på principerna skallsätts när omsättasprov
i vårdens och handlingar.omsorgens

"Översättningen" från de välforrnulerade begreppen till be-
imötandet äldres hem och i de situationer han/hon behöversom

hjälp intehar alltid fungerat. Orsakerna kan olika liksom devara
redskap behövs för minska avståndet mellan principer ochattsom
verklighet. Självfallet kan det handla den orsak blivitom som

uppmärksammad i det offentliga samtalet: brist på ekono-mest
miska har dockJag hävdat och det också detgör attresurser. nu,
finns behov skärskåda hur tillgängligaävenattav resurser an-
vänds på kort och lång sikt. flera tillDet skäl jag iär ett attav
betänkandet ofta återkommer till behovet olika förebyggandeav
insatser.

Jag har mycket starkt intresse för fördjupa frågormött ett att
etik och moral i äldreomsorgen och i utbildningar lederom som

till arbetsuppgifter bland äldre. uttalade intresseDetta för för-att
djupa innehållet i vården och jag mycketomsorgen ser som en

i fortsatt utvecklingsarbete. Jag sådanastor ett attresurs anser re-
måste få uppmärksamhet åtgärder visar deattsurser genom som

viktiga förvalta.är Jag har därför betonat värdet utbildningatt av
och forskning i ömsesidigt samspel med verksamhetensett
erfarenheter. Vården och äldre kräver långsiktigomsorgen om en
prioritering byggd på grundsyn.en gemensam
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frånReflexioner andra

Till min glädje tilloch för utredningsarbetet har månganytta
förmedlat sina tankar och förslag fördjupat innehåll i äldre-ettom

byggt på humanistisk grundsyn. harManomsorgen en gemensam
reflekterat den nuvarande situationen och framtiden ochöver över
beskrivit sin det verkliga innehållet i begreppöver attoro som
solidaritet blivit urholkat.

finnsDet stark uppslutning omkring behovet att mot-en av
verka kollektivt bemötande i vården och äldreett omsorgen om -
liksom i samhället i övrigt. Mycket konkret individu-kan ett gott
ellt bemötande innebära den äldre får sinabehållaatt egna
morgomutiner han/hon ibor kollektiv bostadsform.även när en

visar iJag slutbetänkandet exempel på metoder stärkersom
individuellt bemötande. villJag dock betona, i likhet med syn-
punkter förmedlats till mig, metoderna inte fristående.att ärsom
De skall liksom mina förslag för stärka enskildas ställningatt- -

och fungera uttryck för enskilda medarbetare ochattses som
verksamheten har förstått och kan dra slutsatser grundläggandeav

och vägledande principer.synsätt

Om makten och kunskapen

mina direktivI bemötande också kan påverkas makt-nämns att av
förhållanden och tillgång till kunskap. Många har framfört att ett
förverkligande de styrande principernas innehåll börjar medav
reflexioner hur själv skulle vilja bli bemött. allraöver Deman
flesta skulle säkerligen vända sig nakna bli införomsköttamot att
främmande människor eller omtalade "paket". har ändåDetsom
förekommit. Maktfrågoma inom vården och bör enligtomsorgen
min mening få uppmärksamhet. iled detta kanEttstörre attvara

ingående och inom hela organisationen använda sig kun-mera av
skaper från kritiska synpunkter, klagomål och riskhändelser.
Mötesplatser för samtal mellan äldre, anhöriga, personal och
andra företrädare för vården och behöver skapas.omsorgen

har iJag olika sammanhang uttalat inomarbetsuppgifteratt
vården och äldre har mycket kvalificerat inne-ettomsorgen om
håll och kraven ökar.att

Ökande krav inom vården och ovill-äldre måsteomsorgen om
korligen med aktiv kunskapsuppbyggnad och kunskaps-mötas en
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utbildningsnivåer måsteUtbildningens innehåll ochspridning.
verklighetens krav.i överensstämmelse medbättre ståän nu

tydlig i min uppfattningvill mycketJag att oavsett ut-vara
innehållet präglas debildningstillfällets form så måste att stu-av

tillvaraförsökerlärama/handledamaderande och gemensamt ta
anknytaanalysera ochtidigare erfarenheter,de studerandes egna

syfteperspektiv på verksamhetensetisktdem till kunskap. Ettny
på kunskapsutbytet.företräde och tillämpasoch innehåll måste ha

kommuni-vikten förbättradjag också betonatDärmed har av en
utbild-grundläggandeteori praktik, både inomkation ochmellan

utbildningarbetsplatsförlagdtillningar förhållandenoch deras
inom äldre-"fältarbete"forskningsverksamhet ochoch mellan
fortlöpandevidare behovetuppmärksammarJag avomsorgen.

kompe-personlig utveckling ochbåde förhandledning stödsom
ibehovtill aktuellakunskaper, relateradetenshöjning genom nya

uppgiñer.arbetslagets

någrautveckling exempelFortsatt -

handlarnågra frågorkapitelSlutligen jag i dettatar omsomupp
enligt min meningperspektiv ochvidarebemötande i ett som

kommer få ökad betydelse.att

insatsertillgängliga kunskaperVi måste dra slutsatser omav-
individuella varia-ohälsa beakta deförebygger och storasom

utveck-Kunskaperna behövertionema i åldrandets processer.
forskning.las genom

förutsätt-teknik förändrahur kanVi måste uppmärksamma ny-
sociala kon-information, service ochtillgång tillningarna för

möjligheter.finns både hinder ochtakter. äldreFör
psykologiskasociala ochAnvändarmöjlighetema med deras

och utvecklas.dimensioner måste studeras
samverkans-rolliördelning hitta godatydligVi måste med en-

organi-olikabedrivsfrivilliga arbetetforrner med det avsom
sationer.
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Kapitel

Några erspektiv på äldres situation, åldrandets villkor
och utvecklingreomsorgens

Kapitlet belysning faktorer direkt och indirekt kanger en av som
påverka bemötandet äldre. Gerdt InstitutetDocent Sundström,av
för gerontologi, Jönköping, för underlaget.merpartensvarar av
Kapitlet speglar bl.a. befolkningsutveckling, ekonomiska för-
hållanden för kvinnoräldre och bostadssituationen, in-denmän,
formella olikheter mellan kommunernas äldre-samtomsorgen
omsorg.

väsentligEn fråga balansen mellan de påär satsasresurser som
ioch vård den enskildes hem och deegetomsorg resurser som

läggs på särskilt boende. konstateras växande andelDet att aven
går till särskilda boendeforrner medan den öppnaresurserna om-

når allt färre.sorgen
Mindre ikommuner glesbygd lägger proportionsvis mer resur-
på vård och äldre andra kommuntyper. helaIänser omsorg om

riket använder i åldersgruppen år och äldre någon17 65procent
form vård ochav omsorg.

Det förhållande råder antalet och andelenär attsom nu per-
År80 år och äldre befolk-1996 17,4växer. procentsoner var av

ningen miljoner65 år och äldre 1,5 personer och 5 procent var
år 421 visar80 000 personer. antaletPrognoseröver att personer
år förhåller sig konstant de år65 åren. 80Personeröver närmaste

och äldre beräknas år cirka2020 halv miljon.personer.vara en
Andelen år och äldre och och äldre65 80 årpersoner personer
i vissa kommuner och regioner liten, i andra mycketär större än

genomsnittet. mycket gamla kvinnor; vid ålderDe oftast års70är
finns obetydligt fler kvinnor vid års ålder90än män ärmen
kvinnorna gånger fler2,5 än männen.

Ekonomi och boende m.m.

Gruppen äldre har det ekonomiskt bättre idag tidigare. gårDetän
dock inte dra slutsatser från förhållanden råder föratt som en

till individerde består Pensionerna deärgrupp som gruppen av.
flesta äldres huvudsakliga inkomstkälla 85 inkomstenprocent av
i genomsnitt. Ganska många äldre har åtminstone i början sittav
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pensionärsliv vissa andra inkomster. inkomster tenderarDessa att
minska råder olikheter inomefter hand. dockDet större gruppen
pensionärer i någon äldsta och särskiltDeän annan grupp.
kvinnorna bland dem har ofta mycket låga inkomster och liten
förmögenhet, speciellt förfogarde och be-männen överyngsta
tydande Statistiken redovisar skillnader ivärden. generellt stora
pensioner inkomster föroch andra äldre och kvinnor. In-män
komst- och törmögenhetsstatistik visar ganska mångaatt pen-
sionärer tillgångarna snedfördelade ochhar spannedel, ärmen

besparingar.stigande levnadsomkostnader kan Av-"äta upp"
skallgifternas betydelse för använder äldreomsorgsompersoner

bli föremål statlig utredning. Bl.a. skall undersökasför en ny om
nivån avgifter enskilda avstår från insatser.på gör att

bostadssituationen förBeträffande äldre kan konstateras att var
tionde i börjanpensionär 1950-talet saknade bostad.av egen
Situationen bristfällig bostads-klart förbättrad ochär ärnu

direkt orsak till äldre flyttar till särskildastandard sällan atten
Äldres iboendeformer. bostadsstandard kan dock låg andravara

bostadsanpassning dåligavseenden, bristande ocht.ex. genom
börjantillgänglighet i den miljön. 1950-taletIyttre av var an-

delen äldre ensamboende idag den drygt 4027 ärprocent, pro-
främst kvinnor ensamboende. andelenAttDet är ärcent. en-som

i inter-stiger åldern nordisktsamboende med är mönsterett ett-
nationellt i åldrar påperspektiv minskar ensamboende högre
grund bl.a. avsaknad stöd och hjälp från samhället.av av

också i Sverige bor cirkaDet kan 70noteras att procent av
sistakvinnorna och under sin30 männenprocent av ensamma

levnadstid.
År bodde och1996 15 21männenprocent procent avav

kvinnorna i åldrarna år i särskilda boendeformer. Under80-89
år skett höjning bostadsstandarden i dehar det sär-senare en av

Årskilda boendefonnerna brister kvarstår. delade1996 lOmen
de boende bostad med maka/make.änprocent av annan

Kapitlet belyser också olika former privatatt av
"seniorboende" vuxit fram, ofta med bostadsrätt upplåtelse-som
form. förefaller också icke-offentlig service i denDet som egna
bostaden ökar. Tillförlitliga uppgifter saknas närmaremen en
tiondel i åldrarna år anlita sådanabedöms75-80av personer
tjänster, alltifrån städhjälp" till service från entreprenad-"svart
företag och vårdbolag.

År cirka ekonomiskauppskattades de1996 5 procent av
inom den offentliga äldre utlagdaresurserna varaomsorgen om

på privata vilket då cirka brukarna.utförare berörde 9 procent av-
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Familj och närmiljö anhöriginsatser-

I Sverige har det tämligen funnits lagstiftningsent en om vuxna
barns skyldighet hand föräldrar dessa inte kunde för-att ta om om
sörja sig älva. försvann förstKraven år 1979 det påpekadesmen
då barnens moraliska skyldigheter kvarstod. På kontinentenatt
och i flera andra länder finns underhållsskyldigheten kvar.

allaMot uppfattningar konstateras familjgängse enätverketatt
kring äldre har stärkts. 15-20 nyblivna pensionärer harprocent av
förälder-föräldrar i livet. allmäntMer kan vi idag vidnoteras att

viss ålder samtidigt har betydligt flera släktingar i livetnäraen
jämfört med år 1900. Förbluffande många har eller flerat.ex. ett
barn i närheten, de flesta bara på några mils avstånd. Kommuni-
kationer och teknik har ökande möjligheter hålla kon-gett attny
takt. minskandeEn andel äldre socialt isolerad, cirka fyraär pro-

samtliga i åldern 65-84 år enligt uppgifter från SCBcent 1993.av
finnsDet dock skillnader i sociala kontakter hängersom samman

med ekonomiska faktorer. visarDet bl.a. Stockholmsunder-en
Äldrecentrum,sökning från år 1997 S.-E Wånell, Stiftelsen

Stockholm.
Många äldre bor ikvar sin eller i närhet.dessuppväxtort

Svenska pensionärer flyttar mindre franska vissaänt.ex. även om
pensionsåldem söker sig "hemåt". flesta flyttningarDerunt är

inom kommungränserna.
Anhöriginsatser för äldre ökar kanske främst bland dem som-

inte kommit in i hemtjänstsystemet.ännu Vid ökande vårdbehov
förekommer ofta kombination anhöriginsatser hem-ochen av
tjänst. Allt tyder på svenskarna omsorgsgivare i ungefär likaäratt

omfattning i andra västländer. Flera former offentligtstor som av
tillstöd anhöriga har minskat; växande användning har dock den

s.k. närståendepenningen, stödforrn för dem vårdar när-en som
stående vid svåra, ofta livshotande sjukdomar. tio fallI sex av
handlar det vård föräldrar/svärföräldrar och i cirka 75om av pro-

dessa situationer det kvinna vårdaren.cent är ärav en som
kapitlet behandlasI också olika utgångspunkter för defini-att

ålderdomen inträder.när Det det svårt ellernoteras att ärera
omöjligt fastställa viss ålder då blir fysiologisktatt en man
"gammal". Underskattade risker för få någon demenssjukdomatt

vissa studier antyder minst 25 drabbas de-noteras; att procent av
menssjukdomar innan de avlider. finns tydligaDet könsskillnader
beträffande sjukdom och åldrande. Män dör tidigare och oftare
"abrupt" medan kvinnor drabbas flera sjukdomar med längreav
varaktighet.
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gradallt högrediskuteras.äldreomsorg IAnvändningen av
Mindre omfattandevårdbehövande.till deriktas insatserna mest

hemtjänstensmindreservice allthjälp s.k. upptar resurser.av
inte med lätthetvariationer,emellertid lokalaDet är stora som

ekonomi G.kommunalmed faktorerkan förklaras etc.som
tradi-kapitlets underlagbidragit medSundström som attmenar

observerade skillna-viss roll förspelartionen i olika kommuner
ider äldreomsorgen.

Kapitel

offentligochvård,Bemötande i annanomsorg
verksamhet

iäldrebemötandetutredningen belysaEnligt skalluppdraget av
verksamhet.offentligivård, och annanomsorg

prioriterat be-behovangelägnagrund myckethar påJag av
kapitel ocksåi dettai vården ochmötandet tar uppmenomsorgen

till-bl.a.offentlig verksamhet,viktiga aspekter påmycket annan
avgörandemycketbemärkelser kan hagänglighet i olika ensom

bemötandet.betydelse för
underlag från docentmed hjälpInledningsvis belyser jag ettav

attityder tillStockholmStiftelsen Aldrecentrum,AndersonLars
"alltid"inställningenkonstaterar bl.a.åldrande.äldre och Han att

med kön,funnits starka sambandalltidskiñat. har ocksåDet
hälsotillståndsamhällsställning och m.m.

denstudien någotenligt"ungdomsñxering"hellerInte nyttär -
fore-allmäntuttalat under Rentfanns mycket renässansen.t.ex.

till äldre.negativ inställningsärskiltinte hafaller dock enyngre
denbestårhotbildenligt studienfinns dockDet attavsomen

"äldrevåg" förfast begreppallmänna debatten att ut-etsat som
kan hai befolkningen.mycket gamla ökar Dettrycka andelenatt

negativa attityder.tilllagt grunden
prioriteringlångsiktigochkraftfulluttalar bl.a.Jag att aven
detta arbetesådana tendenser.kan motverka Iäldreomsorgen är

äldre.aktiv medverkanväsentligt efterfrågadet att av
och hur deolika insatser för äldrejag igenomkapitlet gårI ut-

påuppmärksamhetsärskildinnehåll medvecklas till form och
strukturförändringmedangelägetfrågor bemötande. Det är enom

Dagvård, avlös-äldre.vård ochinom kommunernas omsorg om
Kvalitet i bistånds-öka.rehabilitering börning, eftervård och

stärkas.vårdplanering måstebedömning och
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målbestämrnelseI i socialtjänstlagen gäller fr.o.m. denen ny
januari1 1998 betonas socialtjänsten skall beakta äldresatt

självbestämmande, integritet och trygghet. kräver in-Det att
utformas individuellt och flexibelt, både i hemtjänst isatserna och

särskilda boendeformer. Tydliga biståndsbedömningar måste ga-
rättssäkerhet. Bedömningar och beslut måste följasrantera upp.

Inom för biståndsbeslut bör den enskilde enligt minettramen
mening ökat inflytande valet insatser för de skallöver attges av

intressen och livssituation i övrigt. måstemotsvara Detvanor,
också välkänt for den enskilde och hans/hennes närståendevara

vänder sig med klagomål och synpunkter på vården ochvart man
omsorgen.

vårdUtvecklingen och äldreav omsorg om

Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare. Utvecklingen ställer
ökade krav på kvalificerade insatser och omvårdnad i kommuner-

äldreomsorg.nas
Enskildas behov stöd hjälpoch kan inte delas in i medi-av

cinska och sociala insatser, behoven harDetär sammansatta. av
flera påtalats brister i medicinska insatser för äldre. synnerhetI
gäller det läkarinsatser. Pensionärsorganisationer har särskilt på-
talat denna brist beträffande sjukhem.

Viktiga insatser bl.a. för stödja möjligheter för äldre boatt att
kvar i sin bostad dagverksamhet, korttidsvård och rehabi-äregen
litering. Avgifterna for dessa insatser skiftar betydligt. Jag ser
fördelar med dessa avgifter skulle kunna ingå i avgifter föratt
insatser i den ordinarie bostaden; insatserna del helhetär en av en
i stödet till enskilda önskar bo kvar i sin ordinarie bostad.som

Bemötandet i olika miljöer och i offentlig verksamhetannan

har enligtJag mina direktiv undersöka det uppstår skillna-att om
der i bemötandet i olika särskilda boendeformer. intervju-En

Åhlund,studie har utförts på mitt uppdrag docent Owe Lund.av
Studien har för liten omfattning för generaliseringsbaratt vara

kan upphov till viktig forskning. tydliga skillna-Ingamen ge ny
der i bemötandet visaskunde i olika särskilda boendeformer men
inom vissa farms äldre rutiner kunde iavspeglas bemötandet.som
Andra undersökningar visar bostads- närmiljöoch kan under-att
stödja bemötande och samspel. har visatDet sig i studier av

17-15142
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respektive förgruppbostäder för med demens personerpersoner
utvecklingFrågan ställs framtidamed utvecklingsstörning. avom

undersöka hur kollek-boendeforrner för äldre och behovet attav
enskilda, anhöriga ochtiva boendefonner för äldre inverkar på

personal.
jag bemötandet kan påverkasAvslutningsvis hurtar avupp

kommersiell service,miljö, offentlig ochtillgänglighet i fysisk
frågorkonstaterar dessainformation, kultur Jag ärattm.m.

minst i perspektiv ökat kvar-betydelsefulla, intemycket ettav
möjlighetertillgänglighet stärker enskildasboende. God att vara
ökar möjligheternasjälvbestämmandedelaktiga och utöva samt

understrukitpsykisk hälsa. harbibehålla fysisk och Jag attatt
anhöriga och personaltillgänglighet också gällerfrågan somom

jag det behövs ökadenskilde. kapitlettill denstöd I attnoterarger
frågor eftersomuppmärksamhet på dessaoch kraftfull stor an-en

funktionshinder.del äldre har olika

Kapitel

stödPersonligt

formbehov någonvissa äldre kan hakapitlet redovisasl att avav
fåsig hörda ochsammanhangi olikapersonligt stöd for göraatt

närstående.inte harinflytande. gäller demDet t.ex. som
ställning bak-enskildas rättsligagenomgångEn görs somav

stödformer före-beskrivningar olikagrund till kortfattade somav
sammanfattningen kapiteltillhänvisar i övrigtkommer. Jag av

i förslag.stödfonnema återkommerdär
möjligheten fåredovisas liksomombudFunktionen attsom

vanliguppmärksammarstöd god Jag att upp-engenom man.
i ekonomiskaförordnas för stödfattning godär att ange-manen

dockföräldrabalken innebärLagstiftningenlägenheter. även
personliga angelä-ifrån godmöjligheter till stödannat manen

dock inforrna-dagliga liv. behövsenskildas Detgenheter rörsom
möjligheten känd.tionsinsatser för göraatt

vilketkontaktperson,Personligt stöd kan också genom enges
Andramina förslag kap. 9.jag vidareutvecklar ettgenom av

med s.k.försöksverksamhetockså i kapitlet bl.a.former nämns
samordnaexpertstöd med syftepersonligt ombud attär ettsom

frågorekonomiska angelägenheter,bostadsfrågor,olika insatser
enskilde.med densysselsättning etc. tillsammansocharbeteom
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Försöksverksamheten pågår har hittills främst varit riktad tillsom
med psykisk störning.personer

individualiseringDen jag beskriver i många sammanhangsom
skulle enligt min mening kunna främjas ökade möjlighetergenom
för enskilda få individuell plan olika insatser.att be-över Jagen
skriver i kapitlet hur denna möjlighet finns i vissa andra före-
skrifter. särskiltEtt värde ligger i möjligheten för den enskilde
och i vissa fall anhöriga eller god man aktivt delaktig iatt vara

planen och få överblickatt upprätta olika insatser, deöver nären
skall komma ifråga individuellaDen planen kan ocksåosv. vara

redskap för uppföljning olika insatser.ett av
beskriverJag också insats personligt stöd förär etten som

vissa med omfattande funktionshinder, personlig assi-personer
Enligt gällande föreskrifter kan kostnadsersättningstans. förnu

insatsen, statlig assistansersättning, inte utgå den enskildenär
fyllt 65 år. Socialstyrelsen har gjort uppföljning stödet tillen av
de haft assistansersättning och fyllt år65 152personer som som
personer. Styrelsen har konstaterat 60 därefternästanatt procent
fått insatser med mindre omfattning eller i andra fonner. hän-Jag
visar till sammanfattningen kapitel och det9 förslag därav som
blir beskrivet.

Kapitel

Bemötande anhöriga och närståendeav

kapitletI konstaterar jag anhöriga/närstående omfattandeatt ger
stöd, vård och till äldre. Omfattningen insatserna äromsorg av
svår bestämma den allmänt betydligtatt större änmen anses vara
insatser från samhället. Anhöriga har under hela utredningstiden
förmedlat synpunkter på vård och oftast bristeromsorg, om men
också förslag förbättringar. viktigtEtt stöd enligt mångaär attom
kunna lita på insatsernas kvalitet, dvs. de utförs på avtalatatt sätt.
Anhöriga har betonat de söker skräddarsytt individuelltatt ett
stöd, både praktiskt och psykologiskt. kapitletI jaggör en upp-
räkning anhörigas önskemål. Den omfattar bl.a. tillgång tillav
god infonnation, delaktighet, respekt för anhörigas kunskaper och
erfarenheter, möjligheter få lätt tillgänglig rådgivning i olikaatt
situationer goda avlösningsmöjligheter framföralltsamt genom
dagverksamheter för äldre också korttidsvård. verk-Dessamen
samheter behöver utvecklas och bli varierade.mera
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anhörigainte alla harpåtalatliksom andra harAnhöriga att
viktigti vård ochmedverka Detförutsättningar är attatt omsorg.

övermäktigarisksituationeruppstår därfallbeakta detta. I annat
fall kan ledatvång och iisolering upplevskrav och sämstasom

till övergrepp.
möjligheter9 beträffandejag lägger kap.Vissa förslag som

anhöriga.ocksåställning berör Detenskildasstärka äratt
demolika behoven hosväsentligt deemellertid att som gerse

stöd.stöd och dem emottarsom

Kapitel

vård ochpersonal iOm omsorg

i huvudsak belyserkapitelDetta är ett som

antal,personal,kommunala äldreomsorgensden samman--
sättning etc.
personalutbildning-

arbetssituationpersonalenspåaspekter-
individualisering ochmetoder ökaolikamöjligheter att genom-

arbetsuppgifter.personalensutvecklasamtidigt

jagpersonalstatistik konstateraromfattandebakgrund attMot av
betydandebl.a. behovförändringar,vi står inför stora nyre-av

Ökande äldreinom vården ochkravkryteringar. omsorgen om
utbildningsinne-Såvälutbildningssatsningar.ställer krav på stora

Påoch förändras.måste analyserasutbildningsnivåerhåll som
arbetsorganisation ochi le-förändringarkrävsmotsvarande sätt

darskap.
frågormig viduppehåller jag främstsammanfattningminI om

betonatshela utredningsarbetetunderpersonalutbildning, som
organisatio-anhöriga,berörda,olikaavgörande fråga avsom en

socialutbildningar förharmyndigheter mil. Främst omsorgner,
dess omvård-gymnasieskolan medgäller delsstått i fokus. Det

socialahögskoleutbildningen inom detdelsnadsprogram, om-
omvårdnadsprogramgymnasieskolansInomsorgsprogrammet.

ochvårdbiträdenarbetaför kunnautbildas eleverna att un-som
inrikt-medutbildning i socialHögskolansdersköterskor. omsorg

bl.a.förbereder för arbetehandikappomsorgochning på äldre-
arbetsledare.biståndshandläggare ochsom
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Många anställda gick sin grundläggande utbildning för ganska
länge sedan. finns därmedDet också behov inte bara dis-attav
kutera grundutbildningarna fortbildning och möjlighe-ävenutan

till påbyggnadsutbildning. särskiltEtt problem cirkater är att en
fjärdedel vårdbiträdesgruppen saknar grundläggande formellav
utbildning för sina arbetsuppgifter. betyder inteDet de saknaratt
kunnande och erfarenhet, de kraven i äldreomsorgenmen nya
måste med k11nskaper.mötas även nya

kapitletI går jag igenom innehållet i det treåriga omvårdnads-
inom gynmasieskolan. omvårdnadsprogrammetIprogrammet

ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning APU.
Svenska Kommunalarbetareförbundet har granskat utbildningen
och konstaterar sammanfattningsvis

utbildningen bra den behöver få tid finna sinatt är att attmen-
form

eleverna "anställningsbara" det också behövsatt är attmen en-
introduktion på arbetsplatsen vilket ibland försummatär

det behövs arbetsplatsförlagd utbildningatt mera av-
samarbetet mellan skolan och arbetslivet bör förbättrasatt-
handledarutbildning dvs. för dem vägleder eleverna iatt som-

den arbetsplatsförlagda utbildningen måste förstärkas
arbetsgivare måste planera för framtidens behov ökadatt av-

personalrekrytering.

Högskoleutbildningen inom social omfattar sedanomsorg
1994/95 120 och leder till yrkesexamen inom socialpoäng om-

Jag granskning målen för utbildningen och be-görsorg. en av en
skrivning utbildningens framväxt. kanJag konstatera attav
många utredningar åren belyst frågan huvudmanna-genom om
skap beträffande utbildning.denna Slutsatsen har återkom-m.m.
mande varit utbildningen borde sig och/eller anknytasatt närma
till den statliga högskolans utbildning i socialt arbete
socionomutbildning m.fl.. Flera har påtalat äldreomsorgenatt
kräver både sociala och medicinska insatser vilket borde avspegla
sig i förekommande utbildningar. har funnit utbildningenMan att
både måste breddas och fördjupas för krav på bl.a.att motsvara
arbetsledare i äldreomsorg. har påtalatsDessutom behovet av
forskningsanknytning.

Sammanfattningsvis konstaterar jag behov ökade satsningarav
på grundläggande utbildning för vårdbiträden på utbild-samt
ningar arbetsledare och biståndsbedömare m.fl. handläggare,av

utbildning jag, enligt flera tidigare utredningars förslag,en som
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till utbildningbör knyta och forskning vid socialhög-anser an
skolor.

uppmärksammar arbetsgivarens fortbildningJag för ochansvar
inventeringarbehov återkommande på lokal nivå för attser av

kunna strategisk planering utbildningsinsatser for olikagöra aven
Särskilt efterfrågas speciella satsningar, någott.ex.grupper. av

"spetskompetens", inom områden bemötandebl.a. ochrörsom av
kommunikation med har olika funktionshinder. Ipersoner som
kapitlet redovisas del betoningdessa önskemål. starkareEnen av

frågor etik samtligabemötande och måste ske inomrörav som
utbildningar.

Personalens arbetssituation

genomgång statistiska uppgifter arbetssjukdomarEn görs av om
och arbetsolycksfall. Vårdbiträden mil. den yrkesgruppär som
inom vård och har flest anmälda arbetsolyckor ochomsorg ar-
betssjukdomar. Oftast gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar
belastningsskador i samband med lyft. Sociala och organisato-
riska bristerfaktorer stress, i arbetsledning och arbetsorganisa-
tion också vanliga orsaker.är

Arbetarskyddsstyrelsens roll tillsynsmyndighet rörandesom
frågor arbetsmiljöförhållanden beskrivs. redovisarJag att sty-om
relsen i sitt till utredningen viktigayttrande påpekat samband
mellan arbetsmiljöförhållanden möjlighetenoch äldre ettatt ge

bemötande.gott
interna kontrollen arbetsmiljön arbetsgivarensDen ochav an-

för bl.a. försäkra sig arbetstagarens kunskaperattsvar om om ar-
betet, risker och arbetsförhållanden i övrigt väsentlig förär även

förebygga dåligt bemötande. Internkontrollen skall ske påatt ett
systematiskt och också omfatta planer för arbetsmiljöåt-ett sätt

gärder.
Slutligen behandlar jag i kapitlet kvalitetsutveckling och ar-

betssätt stärker individuellt Viktenbemötande äldre.ettsom av
till verksamheten återföra dokumenterade brister betonasattav

led i verksamt förebyggande arbete.ett ettsom
genomgång kvaliteter biståndsbedömningJag bl.a. igör en av

och behovet individuell uppföljning biståndet. Bl.a. väl-av en av
komstsamtal både i hemtjänst och särskilt boende förordas som

bygga förtroende mellan personal, den enskildesättett att ettupp
och anhöriga. Kontaktmannaskap någon i harpersonalgruppen

särskilt för frågor viss äldre person be-ett röransvar som en
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skrivs mycket viktigt inslag; jag uppmärksammarett dock attsom
kontaktmannaskap kräver fortlöpande stöd och handledning.

Kapitel

Tillsyn, ansvarsfrågor, sekretess och

kunskapsuppföljning, m.m.

Detta kapitel i huvudsak genomgångär olika lagaren av som
reglerar tillsyn, ansvarsfrågor och sekretess.

redovisarJag skillnader beträffande tillsynen hälso- ochav
sjukvård respektive socialtjänst. Vidare hänvisar jag till be-ett
tänkande Socialutskottet framhåller tillsynenatt överav som
äldreomsorgen måste förbättras och skärpas bl.a. i frågor rörsom
rättssäkerhet. Jag delar socialutskottets uppfattning, vilket jag ti-
digare beskrivit i delbetänkande SOU 1997:51. läggerett Jag
särskild vikt vid socialutskottets uttalande behovet tyd-om av en
ligare organisation tillsynsverksamheten, vilket på ettav av-
görande kan stärka enskildas ställning.sätt

Beträffande för personal inom kommunalansvarssystemet
hälso- sjukvårdoch också genomgånggörs relevant lag-en av
stiftning. Jag redovisar synpunkter inkommit gränsdrag-som om
ningsproblem kan uppkomma inom kommunernas hälso- ochsom
sjukvård. Det många gånger svårt bedömaär icke le-näratt
gitimerad personal betrakta hälso- och sjukvårdsper-är att som
sonal och den inte det. kanDet också finnasnär brister i rutinerär
för delegering mellan olika personalgrupper. lagstiftningI som

hälso- sjukvårdenoch har det ingåenderör reglerats vilket ansvar
hälso- och sjukvårdspersonalen har. Motsvarande saknassom

inom socialtjänsten. Med tanke på äldre sammansattapersoners
behov vård och medicinska och sociala insatser,av omsorg, anser
jag det viktig kvalitetsfråga förär enskildaatt förhållandetatten
blir föremål för förslag vidarese sammanfattning till kap. 9.

Sekretessen i förhållandet mellan anhöriga och personal har
diskuterats vid de rådslag och rundabordssamtal anordnatssom
under utredningstiden. Jag därför i detta avsnittgör en genom-
gång lagstiftningen. striktDen och medger inteär ettav mera
"generöst" på möjligheterna lämnasynsätt uppgifter tillatt ut an-
höriga. Genom inhämta samtycke från den enskilde i vissaatt
fall s.k. samtyckeett det möjligttyst, utbytapresumerat är att
uppgifter. Det behövs dock enligt min mening återkommande ut-
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lagstift-ställsbildning upplysningar de kravoch genomom som
ningen.

vissa be-övrigt behovet utredaKapitlet belyser i bl.a. attav
olikamed demens och metod-mötandefrågor rörsom personer

bl.a. med demens.frågor inom vården och personeromsorgen av
aspekter på förtroendenämndernaVidare beskriver jag vissa

möjligheterna till kontaktviktiga uppgift förbättraoch deras att
personal.hälso- och sjukvårdensmellan patienterna och

till enskilda anhöriga ochråd, stöd ochNämnderna skall m.m.ge
vårdnivå. hartill vårdgivare ochvid hänvisa Detbehov kunna rätt

bli kända hosförtroendenämnderna behöverframgått att mera
sjukvårdenföreträdare för hälso- ochockså hosallmänheten men

förtroendenänm-inom landsting och kommuner. Jag attanser
"ombudsmannafunktion"tillutvecklasdema skulle kunna enmer

sammanfattning till kap. 9.seför och deras närståendeäldre
möjligheternaövrigt berörKapitlet i frågor attupptar un-som

klagomål,finns samladmängd kunskapdersöka den omsomom
systematiserasinnehåll kunnavårdens skullesynpunkter påetc.

kvalitet iutvecklingmöjligheter följapå sätt större att avgersom
jag vikten fortsattVidareolika verksamheter. betonar ut-av en

delaroch olikastatistik äldreomsorgenveckling nationell omav
innehåll.dessav

Kapitel

överväganden förslagoch

Inledning

kapitelförslag till Dettamina överväganden ochhar samlatJag
ibeskrivits be-vad tidigarekapitel dock medhör samman som

exempel på arbets-beskrivningarna finnstidigaretänkandet. deI
på flera hållutvecklatsutbildningsinnehållinsatser,sätt, osv. som

falli vissaspridning och förstärkasbehöver få genommen som -
påinsatsernio, i andra fallfinns i kapitelde förslag genomsom
tilli anslutningbeskriver och förordarsikt jagkort och lång som

varje i tidigare kapitlen.område de
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Tillsynen vårdöver och äldreomsorg om

Jag framhåller det måste ställt allt tvivelatt vi iutom att ettvara
solidariskt samhälle äldre och derasvärnar möjligheter till ettom
värdigt liv. Just kan jag konstatera många hyser påtagligattnu en
misstro till innehållet i samhällets insatser. Sambandet mellan de
nationella målen, de övergripande principerna och verkligheten
blir ifrågasatt. Bristande tillit till framtidens orsakaromsorg
lidande för enskilda och närstående och skapar hos personal.oro
Sammantaget kan det leda till innehåll i vårdensämre ochett om-

och dåligt bemötande.ettsorgen
Jag väl medvetenär det genomförs många insatsergodaattom

med kunnighet och kompetens nuvarande tillsynsfunktioner.av
Med utgångspunkt i enskildas behov finner jag dock tillsynenatt

i behov förstärkningär bättre integrering olika kom-av genom av
samordning i verksamhetenpetenser, och tydlighet i uppdrag och

funktioner.
Den socialtjänstutredningen har i uppdrag bl.a.att prövanya

möjligheterna utveckla slagkraftig regional tillsynatt meden mer
statliga huvudman. Jag detta bör hu-att utgörasamma ettanser

vudaltemativ. Den socialtjänstutredningens uppdrag skallnya
slutfört i 1999. Regeringen bör dock enligt min meningvara mars

socialtjänstutredningen tilläggsdirektiv innebär utred-ge attsom
ningen får i uppdrag möjligt lägga fram delbetän-att snarast ett
kande tillsynsfrågoma. har iJag skälen för mitt förslagom mar-
kerat jag problem i dettaatt det kanett värde-attser genom vara
fullt ha andra frågor innanatt ställningutrett till tillsyns-tas
frågorna. finnerJag dock situationen inom vården ochatt om-

äldre motiverar snabb handläggning. delbetän-Ettsorgen om en
kande från den socialtjänstutredningen skulle med fördelnya
kunna omfatta grundlig analys nuvarande tillsynsfunktioneren av
och leda till i fall interimistiska förslag förstärktvart tillsynom en

äldreomsorgen.över

Ett vidgat för personal i kommunal sjukvårdhälso-ansvar

Jag föreslår utvidgning det gäller inomansvarssystemen av som
kommunal hälso- sjukvård.och Med här detansvarssystem avses
regelsystem finns bl.a. åligganden, disciplinpåföljd ochsom om
tillsyn för hälso- och sjukvårdspersonal. Reglerna vilkaom som
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skiljer sig mellansjukvårdspersonalhälso- ochskall anses som
ikanPersonal inom kommunernalandsting.kommuner och

vadsjukvårdspersonalutsträckning hälso- ochmindre änutgöra
vill jag mitt förslagskillnad medinom landstingen.de kan Denna

minska.
olika betänkandenrefererat tilli för mitt förslaghar skälenJag

i allt högreäldreomsorgvisar kommunernasoch attrapporter som
sjuka och funktions-vårdar svårttagit ochutsträckning har emot

framhållitimänniskor. Socialstyrelsen harhindrade attrapporten
uppgift förblivit växandeharmed demensvården enpersonerav

omhändertagandetliksomäldreomsorgkommunernas även av
i betän-döma vadi livets slutskede. Att sägs ettav sompersoner

finansiering ochsjukvårdensKommittén hälso- ochkande omav
dock vården1996:163 harSOUorganisation HSU 2000 av-

uppgiftväxande förinte blivitdemens baramed enpersoner
kommittéenligt vad dennaDemensvården harkommunerna.

väsentligt blivit kommunernasi alltframhåller ansvar.numera
inom denvårdtyngdenden ökadeSocialutskottet har behandlat

underbetänkandensjukvården i tvåhälso- ochkommunala
utfråg-drastydlig slutsats kanriksmötet 1996/97. En av ensom

särskilda boen-hållit dening äldrefrågor utskottet är attsomom
inomvårdatspatienter tidigaredeformerna har fått överta som

Många dessageriatriken.internmedicinen ocht.ex. personerav
omvårdnads-tekniskt ochmedicinskt,betydande insatserkräver

mellanSocialutskottetframhållermässigt. Vidare gränsernaatt
vissasjukvården ihälso- ochsocialtjänst ochkommunernas avse-

år.luckrats underenden har senareupp
mitt förslagmotiven förbakomliggandedeDetta att ut-utgör

och sjuk-kommunala hälso-inom denvidga ansvarssystemet
vid minremissinstanservissaVidare jag pekat påvården. har att

i SOUbristerinformella remiss betänkandet omsorgomav
svårig-medhartagit olika probleml har1997:5 göraattsomupp

sjukvårdsper-tillhör hälso- ochheter kunna avgöraatt somvem
kommunala hälso-det inom denintesonalen och görsomvem

och sjukvården.
med-inom kommunernaall personalMitt förslag är att som

undersökning ellervård,sjukvård i formverkar i hälso- och av
sjukvårdspersonal.ochenskilda skall hälso-behandling utgöraav

sjukvårdslagenochenligt hälso-Härvid gäller kommunerna äratt
iborsjukvård demskyldiga erbjuda hälso- och sär-att som

erbjuda hälso-Varje skallboendeforrner. kommunskilda även
cirkaVidare hardagverksamhet.i samband medoch sjukvård

för hemsjukvården Dethälften landets kommuner äransvaretav
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alltså hälso- och sjukvården i dessa verksamheter förslagetsom
handlar om.

Jag begreppet vård bör kunnaatt ganska vid inne-anser ges en
börd i likhet med vad gäller inom landstingets hälso- ochsom
sjukvård. bör inteDet enbart handla direkt vård ävenutanom om
indirekt vård. Det administrativgör även personal kanatt t.ex.

hälso- och sjukvårdspersonal.anses som
Ett vidgat handlar enligt min mening inteansvarssystem bara

i sig. Det handlar ocksåansvarssystemet yrkesrollen.om om
Kompetensen hos personalen inom den kommunala hälso- och
sjukvården behöver stärkas för den utveckling skettatt möta som
och kan ske. Det kommerväntas ligga såväl i kommunensattsom

intresse i arbetstagarorganisationemaseget intresse kom-attsom
höjs. Vidare kan höjdpetensen kompetensnivå ha betydelseen

inte bara för utförandet arbetet. En höjd kompetensnivåav ger
också arbetsuppgifterna i sig högre status.en

Höjd utbildningsnivå för handläggare och arbetsledare

Noterade brister i rättssäkerhet vid biståndshandläggning liksom
ökande krav på biståndshandläggningens innehåll och på nödvän-
dig samverkan mellan flera kompetenser jag bi-gör att attanser
ståndshandläggare/behovsbedömare på bättre måste förbe-ett sätt
redas inför sina arbetsuppgifter. Min bedömning därförär att ut-
bildningsnivån för handläggare och arbetsledare inom äldreom-

måste höjas anknytning till socialhögskoloma medsorgen genom
innebörden utbildningen leder till kompetensnivåatt motsvarande
socionomexamen och får anknytning till forskning.närmareen

Kunskapslyftet för redan anställda

Det s.k. kunskapslyñet flerårig riktad åtgärdär for atten vuxna
arbetslösa helt eller delvis saknar gymnasiekompetens skallsom
få tillgång till utbildning sådan kompetens. Därutöversom ger
skall satsningen också vända sig till anställda helt eller delvissom
saknar gymnasieutbildning.

Enligt uppgifter jag inhämtat saknar cirka fjärdedelsom en av
anställda vårdbiträden inom kommunernas äldreomsorg heltnu

eller delvis gymnasiekompetens. För kunna redanatt möta utta-
lade och ökande krav inom vården och äldre detäromsorgen om
enligt min mening nödvändigt beakta behov formellatt av
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för fort-utgångspunktnödvändiggrundutbildning. Den utgör en
kompetenshöjning. fö-Jagformeroch andrabildningsinsatser av

tillgängligaviss delinitiativ tillregeringen börreslår atttaatt av
inomanställdaredanförkunskapslyftetinom reserverasresurser

äldreomsorgen.kommunaladen

Hemsjukvård

ochsamverkanpåskyndaangelägetmin meningenligtDet attär
kompetensområden,medicinskasociala ochmellanintegrering

sådanförUtgångspunkten ärhemsjukvården.it.ex. processen
kvalificeradebehovenskildasmeningenligt min sammansatta av

Beträf-kompetensområden.från flerainsatsersamordnadeoch
landstingochihemsjukvården kommunerutvecklingenfande av

statistik ochnationellsamladdokumentationsaknas ge-genom
uppgifter. Jaginnehåll ochutvecklingenbeskrivningar avavnom

påuppdragiSocialstyrelsenregeringen bör attföreslår att na-ge
hem-ochdokumenterafortlöpandetionell nivå rapportera om

landsting.ochinom kommunerutvecklingsjukvårdens

Förtroendenämnderna

finan-sjukvårdenshälso- ochKommitténtillrelaterarJag att om
patient-föreslagit lag2000organisation HSUsiering och omen

lagnuvarandeskalllag1997:154. Denna ersättanämnd SOU
utvidg-föreslårKommitténförtroendenämndsverksamhet. enom

socialtjvissaomfattatill änstupp-uppgifterning nämndens attav
min delförvård och Jaggifter inom kommunernas anseromsorg.

bedömningMinytterligare.utvidgas är attböransvarsområdetatt
behörighetnämndeni riktning attgåutvecklingen bör attmot ges

inombristerföranledsde ettklagomålbehandla oavsett avom
kompetensområde.medicinsktsocialt eller ett

i förtroen-bristerfinnsdethåll påtalatsmångafrånharDet att
ochsyfteoch dessverksamhetsininformationdenämndemas om

förtroende-idet lagendärförföreslårarbetssätt. Jag att om
innebördenmedbestämmelse attinförsnämndsverksamhet en

allmänheteninformeraskyldighetharförtroendenämnderna att
syfte.och dessverksamhetsinom
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och godKontaktperson man

serviceinsatsf.n.Stödfonnen kontaktperson kan en-ges som en
omfattning föranvänds i litensocialtjänstlagen.ligt § Insatsen10

stöd-användningen dennaemellertid utvecklaäldre. villJag av
dröjsmål.tillutveckling komma stånddenna börfonn och utan

denbidra till utvidgakontaktperson kanStöd i form att en-av
vardagligt stöd.individuelltochskildes sociala nätverk ettvara

kvaliteter ienskildetillföra deninsats kan på enkeltDenna sättett
valfrihet utifrån denmedgeinsatsen kanvardagen och stor en-

jagutvecklingfå till stånd denönskemål.skildes För attegna
finnasjag den börstödformönskar denna att som enanserav

socialtjänstlagen.rättighet i
kontaktpersonutveckling stödforrnenskeLiksom det bör aven

stödfonnen godutvecklingdet också skeför äldre bör man.aven
biträda denuppgift i principgodEn är att person sommans

goduppgiftengod för.förordnats Ihan/hon attatt varavara man
egendomenskildes förvalta hansdeningår bevaka rätt,attman
begränsatkan dockFörordnandetoch sörja för hans varaperson.

ståruppgifter. Godedessaså inte omfattar alladetatt un-mannen
tillsyn.der överförmyndarens

innehåller allaförordnande god somJag att ett mansomanser
påengageradbeskrivitsuppgifterde utövattre personav ensom

stärkastöd ochden enskildeverkningsfullt kansättett ge
Anhörig kanbetydelsefulla avseenden.ställning ihans/hennes om

förordnandeuppställs förkravhan/hon uppfyller de ett varasom
mening inteuppgift enligt mingod Gode attär er-mannensman.

kvalitet iföljaintressei sin huvudmanspersonal attsätta attmen
behovönskemål, intressen ochinsatser motsvarar personens

bör kunnastödforrnen godutvecklingen:Jag att manavanser
föräldrabalken.i Förför gällande regelsystemske inom attramen

jagstödform på detutveckling dennafå till stånd öns-sättaven
iSocialstyrelsen börinformationsinsatser.kar behövs ges upp-

iinsatser börinfonnationsinsatser.för dessa Dessadrag att svara
närståendeanhöriga och andratill enskilda,första hand riktas

anhörigföreningar.ochintresseorganisationertill kommuner,samt
mil.
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Individuell plan

finnsDet flertal bestämmelser och allmänna råd inomett b1.a.
hälso- och sjukvården upprättande individuell plan. Dessaom av
planer dock inte socialtjänstinsatser under löpandeavser mera
vård och enskild. harJag under mitt utredningsarbeteomsorg av
fått synpunkter på det bör införas bestämmelseratt om upp-
rättande individuell plan i sådana fall. därförJag det iattav anser
socialtjänstlagen bör införas bestämmelser den enskildeattom
skall kunna begära individuell plan. Ansvaret för upprättandeten

planen bör socialtjänsten ha och syftet med den bör attav vara
den skall stöd för arbetet med de insatserutgöra behövs.ett som

enskildeDen kan individuell plan inflytandeettgenom en ges
de åtgärder planeras och fåöver överblick olikaöver närsom en

åtgärder skall komma i fråga. Planen bör utformas så denatt ger
möjlighet till uppföljning och förändring och den bör omprövas
fortlöpande.

inteJag det finns behov begränsa möjlighetenatt attanser av
få individuell plan till någon särskild målgrupp.att en

viktig frågaEn i samband med planeringen insatserna ärav
den samverkan kan komma i fråga mellan olika verksam-som
heter. Planen bör också med medgivande från den enskilde kunna
utväxlas mellan olika verksamheter stöd tillsom ger
honom/henne.

Dagverksamheter, korttidsvård m.m.

Stöd med uttalad målsättning och medveten individuellen en
planering insatserna tillsammans med den stimulans ochav ge-
menskap dagverksamhet och korttidsvård kan tillföra densom
enskilde det ofta möjligt för honom/henne bo kvar i dengör att
ordinarie bostaden under längre tid skulle varitänen som annars
fallet. För närvarande december 1997 bedöms dessa insatser

biståndsinsatser. Möjligheten få insatserna i frågaattsom som en
till bistånd upphör den januari irätt 1 1998 och med den ändrade

utformningen biståndssystemet i socialtjänstlagen. Alarme-av
rande uppgifter bristfälliga kvaliteter i stöd till kvarboendeom

jag ändå lägger detta förslaggör den regeländringatt trots som
nyligen beslutats riksdagen. Om det inte finns till dessarättav
insatser kan konsekvensen bli allt flera söker sig till särskildaatt
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boendefonner, inte villde flytta. inteJagäven sär-attom anser
skilda avgifter för dagverksamhet och korttidsvård skall tas ut.

Stöd personlig assistansgenom

Socialstyrelsen efter sin utvärdering år handikapp-1997anser av
reformen frågan bör med personlig assi-prövasatt om personer

statligoch assistansersättning bör kunna behålla stöddettastent
efter år.65 har i vissa kommunerJag får denäven noterat att en-

skilde efter fyllda år behålla assistansen65 i form ochsamma
omfattning den statliga assistansersättningen upphör.trots att
Sådan ersättning kan inte efter 65-årsdagen. andraIutges
kommuner försämras stödet. föreslårJag den haratt som per-
sonlig assistans enligt lagen stöd och service till vissaom
funktionshindrade LSS han eller hon fyller år får behålla65när
sin till personlig assistent och statlig assistansersättningrätt även

tidenför därefter. föreslås gälla så länge iRätten borpersonen en
ordinarie bostad och insatsberättigad.är

En förstruktur kunskapsuppföljninggemensam

hälso- sjukvården finnsInom och flera vända sig tillattorgan
med synpunkter och klagomål på vården och Brister iomsorgen.
bemötande, kvalitet och innehåll finns dokumenterade hos bl.a.
förtroendenämnder, Socialstyrelsens RiskDataBas, ochHälso-
sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN och hos patientförsäkringen.

ihar min kartläggningJag kunnat konstatera det saknasatt
systematiska dokumentation enskildas anhörigasochsamma om

amnälningar, synpunkter och klagomål inom socialtjänsten. En
nationell systematisering information tillsynsanmälningarav om
från enskilda anhöriga inomoch hälso- sjukvården ocksåoch är
betydelsefullt. har uppmärksammatJag synpunkter och klago-att
mål anförs äldre och deras närstående ovärderligärsom av en
källa till kunskap. kunskapDenna behöver bättre till ochtas vara
användas i kvalitetsarbetet och i det förebyggande arbetet. Sär-
skilt vill jag uppmärksamma betydelsen inom vård ochattav om-

i ordinarieden bostaden ñnna systematiskformer försorg en
handläggning klagomål och synpunkter.av

det informationenJag önskvärt i databasernaäratt attanser
systematiseras på likartat enligt min meningDetsätt. är sär-ett
skilt betydelsefullt kunna följa utvecklingen kvaliteten ochatt av
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innehållet i vården och de allra äldsta, dvs.omsorgen om personer
80 år och äldre med de vård- och omsorgsbehoven. Jagstörsta
föreslår därför regeringen Socialstyrelsen i uppdragatt attger un-
dersöka förutsättningarna samarbetsprojektför angåendeett en
samordnad systematisering anmälningar, synpunkter ochav
klagomål enskilda och anhöriga Maria-anmäl-s.k. Lexsamtom
ningar. förutsättningar finns för projekt Social-Om sådant börett
styrelsen få i uppdrag genomföra projektet.att

Behov forskningsstrategiav

förhållande till forskningsbehoven och till forskningsområdetsI
omfattning forskning äldre, åldrande och äldreomsorgägnas om
liten uppmärksamhet och tillförs förhållandevis små medel av
olika forskningsñnansiärer. därför regeringen börJag att taanser
initiativ till långsiktig strategi för forskningsamlad ochen om
äldre, åldrande Områden enligt minoch äldreomsorg. som
mening blibehöver analyseras och föremål för åtgärder bl.a.är

tillgång till forskare-
utbildning forskningsamverkan mellan och-

det ömsesidiga flödet mellan forskningen och "fältet" samt-
spridningen forskningsresultat utanför forskarvärdenav

specifik äldreforskning och forskningförhållandet mellan-
inom och äldresandra områden har relevans för äldresom
villkor i samhället

forskningsprojektformer för stöd till tvärvetenskapliga som-
disciplin liksomhar svårt finna "hemortsrätt" inom vissatt

till forsknings- utvecklingsarbete lokal nivå, istöd och på
kommunerna.

tvångsliknandeBruket metoderav

anhöriga förmedlat till migEtt flertal de klagomål främstav som
handlar inombruket något vården ochom av som omsorgen
ibland kallas "milt" tvång. handlar olika slags anord-Det om
ningar för hindra någon från exempelvis falla från rull-att att
stol/toalettstol. Anordningarna kan fastbindning medutgöras av
lakan o.dyl. Anhöriga har med viss förståelse med syftetäven-

hindra någon från falla upplevt detta kränkande ochatt att som-
bristfälligt bemötande. anhöriga i sammanhanget bl.a.harDe
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arbets-arbetsorganisation ochpersonaldimensionering,ifrågasatt
tillhänvisapersonalen kunnatsituationer harvissa attledning. I

läkare.ordination Iefteråtgärdervidta nämndade har rätt att av
alltid så".förmedlatendast "attpersonalen görfall harandra man

särskilda boendeforrner.ihändelserdessaharFrämst rapporterats
i uppdragSocialstyrelsenregeringen bör attföreslårJag att ge

tvånghar karaktärenmetoderanvändningenutreda avsomav
ochinom vårdfrämstäldre,vård ochinom omsorg omomsorg av

uppdra-demensliknande tillstånd. Närochmed demenspersoner
författ-ställning till behovetregeringengenomförts bör taget av

ningsreglering frågan.av

Kapitel 10:

mina förslagKonsekvenser av

bidrakanförslagdirektiv lagtminaenlighet mediharJag som
bemötandetimissförhållandenbrister ochavhjälpatill att av

bemötande.utvecklingenbefrämjalångsiktigtoch gottäldre av
väsentlig bety-jag valt harförslagsområdenfunnit deharJag att

ochvårdeniinnehålletkvaliteten ochutvecklingenfördelse av
Äldres ochvillkorsikt.och långpå kortbådeäldreomomsorgen

välfärdsfrågor.avseendeni allautvecklingäldreomsorgens rör
förlandstingen och kommunernafråninsatserkrävsDet staten,

äldreoch försjälvbestämmandeäldres attslå vaktatt geom
funnit be-harJagochvärdighet i vårdenochtrygghet omsorgen.

ochi vårdställninganhörigasochenskildasstärkahov att om-av
enligt minmåstevid bemärkelseiåtgärderFörebyggandesorg.

finnasmåstedetvidarebetydligt.utvecklas Jagmening attanser
tillenskildeshävda denför rätttydlig tillsynochförstärkt atten

värdighet.ochtrygghetintegritet,självbestämmande,
kommittéer/utredningaralla attgäller förkravDe omsom

varjeinnebärdir 1994:23åtaganden attoffentligapröva
utgiftsök-innebärförslagVisa hurkommitté/utredning skall som

inomfinansierasskall kunnainkomstminskningarningar eller
harJagoförändradeellerminskadeför totalt sett resurser.ramen

förslagetgällerdirektiv detfrångå dessafunnit skäl näratt om
motiverarassistansersättning. Jagstatligochpersonlig assistent

vissafinns idag. Ibehandlingolikfonnigamed dendetta som
ochformstödet ibehållafårkommuner om-sammapersonerna

andrainte utgår. Iassistansersättningenstatligafattning dennär
behandlasbörfunktionshindradeSvårtstödet.minskaskommuner
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lika landet och det finnsöver därför skäl dessa kostnader.att ta
Det naturligtvis och harär också varit det sedan stödet tillkom- -
mycket svårt motivera försämring stödet påatt grund attav av
viss ålder uppnås och det dessutom handlaratt uppnåattom en
ålder där behovet stöd ökar minskar. Vad gäller för-änav snarare
slagen i övrigt det möjligt de totaltär kan komma ledaatt sett att
till vissa kostnadsökningar emellertid mycket svåraär attsom
uppskatta. På grund de avgörande brister framkommit iav som
kartläggningen och många goda insatser i äldreom-trotssom -

dramatiskt förändrat medborgarnas tilltro till vården ochsorgen -
äldre, jag dock dessa eventuella kostnads-attomsorgen om anser

ökningar kan försvaras. Det handlar trovärdighetsfrågorom som
berör förhållanden långt utanför äldreomsorgen.

Kapitel 1

Författningskommentarer

Följ ande kommenteras i kapitlet.

Förslaget till lag ändring i lagen 1994:953om åliggandeom-
för inompersonal hälso- och sjukvården
Förslaget till lag ändring i socialtjänstlagen 1980:620.om-
Förslaget till lag ändring i lagen 1992:563 förtroende-om om-
nämndsverksamhet inom hälso- sjukvården,och m.m.
Förslaget till lag ändring i lagen 1993:387 stöd ochom om-

tillservice vissa funktionshindrade
Förslag till lag ändring i lagen 1993:389 assistanser-om om-
sättning.

Ovrigt:

I några frågor föreligger särskilda yttranden0
bilagaI till betänkandet redovisas0

utredningens direktiv-
sakkunniga respektive medlemmar i referensgruppen med-
handikapporganisationerna
utredningens skrifter-
yttranden inkommit delbetänkandet bristeröversom om-
SOU 1997:51 och goda exempelrapporten om
SOU 1997:52.
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Författningsförslag

tillFörslag
föråligganden1994:953ändring i lagenLag omom

sjukvårdenochpersonal inom hälso-

föråligganden1994:953lagenföreskrivs §1Härigenom att om
lydelse.skall ha följandeoch sjukvårdenhälso-personal inom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§
sjukvårdspersonal.ochgäller för hälso-denna lagBestämmelserna i

sådan personalMed avses
sjukvården,hälso- ochför yrke inomhar legitimationden1 som

med-vårdinrättningarsjukhus och andravidpersonal verksam2 som
undersökning patienter,behandling ellervård,verkar i av

biträderundersökningellerbehandlingfall vid vård,den i3 annatsom
yrkesutövare,legitimeraden

gäl-detför vilkenmed läkemedeldetaljhandelsådanpersonal inom
giftinfor-särskildapersonal denoch inomföreskrifterler särskilda

AktiebolagApoteksbolagetbedrivsmationsverksamheten avsom
ochrådeller lämnarläkemedelexpedierartillverkar elleroch som

upplysningar,
ochrådhjälp eller lämnarförmedlarlarmcentralvidpersonal som

vårdsökande,upplysningar till
utreda ellerför förebygga,åtgärderdet gällerarbetsterapeuter attnär

medicinska besvär,behandla
sjukvårdenochhälso-yrkesutövare inomandra somgrupper av

meddelasföreskrifterenligtomfattas lagenskall av rege-somav
ringen,

stödmedutfärdatsföreskrifter harenligtfallden i annat avsomsom
ochhälso-yrke inombehörighet1984:542lagen8 § utövaattom

tillfäl-underyrketinomtillhandahåller tjänstersjukvården ettm.m.
yrketförsvensk legitimationhaligt besök i Sverige utan att
sjukvårdsper-ochMed hälso-förstaVid tillämpningen av

med-densonaljämställs medstycket och 3 även1 somavses
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legitimerad yrkesutövare den verkar vård, behandlingi eller
enligt särskilda föreskrifter undersökning och verksamärsom

har motsvarande behörighet. vid sådan boendeform eller
bostad eller dagverksamhet som

första18 §i stycket hälso-anges
och sjukvårdslagen 1982:763,
eller

hemsjukvård enligtinom 18 §
andra eller tredje stycket samma
lag.

Vid tillämpningen förstaav
stycket 1 och 3 jämställs med
legitimerad yrkesutövare den

enligt särskilda föreskriftersom
har motsvarande behörighet.

Denna lag träder i kraft den
.......... ..
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tillFörslag
1980:620socialtjänstlageniändringLag om

11980:620socialtjänstlagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
lydelse,följandehaskallf6 §dels att

följandeparagraf, 9införasskalllagendet idels avaatt nyen
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6r§1
biståndMed annat avses

färdtjänst,
hjälp i hemmet,

ochserviceförboendesärskiltochserviceförboendesärskilt
bostadelleräldreföromvårdnadbostadelleräldreomvårdnad för

funk-förservicesärskildmedfunk-förservicesärskildmed
tionshindrade,tionshindrade.

kontaktperson,
dagverksamhet,
korttidsvård.

9a§
begärakanenskilde attDen

medtillsammanssocialtjänsten
individuellhonom upprättar en

planera-ochbeslutademedplan
skallplanen ävenIde insatser.

vidtasåtgärderredovisas avsom
Planensocialtjänsten.andra än

ochfortlöpande minstskall en
åretgång omprövas.om

kraft denträder ilagDenna ..... ..

omtryckt 1988:871Lagen
2 1997:313lydelseSenaste
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3.Förs1ag till
Lagom ändring i lagen 1992:563 förtroende-om
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.;

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1992:563att förtroende-om
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården skall ha följande lydel-
se.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
För den hälso- och sjukvård och den tandvård landsting ellerettsom
kommun för enligt hälso- och sjukvårdslagenen 1982:763ansvarar

eller tandvårdslagen 1985:125 eller någon författning skall detannan
finnas eller flera nämnder med uppgift främja kontakterna mellanen att
patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen patienternasamt att
förmedla den hjälp förhållandena kräver. För sådan nämndsom en
gäller vad föreskrivetär nämnder i kommunallagensom om
1991:900.

Nämnd förstaisom anges
stycket skall informera allmän-
heten verksamhetsin ochom
dess syfte.

Denna lag träder i kraft den
......................................... ..
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tillFörslag
servicestöd och1993:387i lagenändringLag omom

funktionshindradetill vissa

ochstöd1993:387lagen§9föreskrivsHärigenom ser-att oma
lydelse.följandeskall hafunktionshindradetill vissavice

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9 a
stödutformatpersonligt§ 2enligt 9personlig assistansMed avses

grundpåden storaåtantalbegränsat avett sompersoneravsom ges
hygien,personligamed sinhjälpbehöverfunktionshindervaraktigaoch

ellerandramedkommuniceraoch på sig,klämåltider, att annanatt av
funktionshindradedenkunskaperingåendeförutsätterhjälp omsom

behov.grundläggande
grundläggandeför sinapersonlig assistanshar behovDen avsom

behovpersonligaför andraenligt § 29till insatsbehov har rättäven
tillgodoses på sätt.intebehoven annatom .någotiansesgnte§ 2enligt 9personlig assistansförkostnadSom

isjälv lämnarenskildedenfall ersättning som
ellermed,hushållsgemenskaplever ihonhan ellertill någon som

arbetstidpåutförtsarbeteförpersonlig assistent somtill somen
arbetstid1970:943lagen4i 2tiddenöverstiger omangessom -

husligt arbete.im.m.
inteenligt § 29 avserInsatserinte§ 2enligt 9Insatser avser

insatsberätti-dendeteftertidinsatsberätti- attdendettid efter att
Till denfyllt år.gade har 65fyllt år.gade har 65 som

hansådanauppbär närinsatser
dockår fårjjzller 65honeller

längesåinsatserna utges som
insatsberätti-vederbörande är

bo-ordinarieoch borgad i en
stad.

kraft denträder ilagDenna .................................................... ..

3 1996:534lydelseSenaste
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Förslag till
Lag ändring i lagen 1993:389 assistans-om om
ersättning

Härigenom föreskrivs 3 lagen§ 1993:389att assistansersätt-om
ning skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Den omfattas 1 § la- Den omfattas la-l §som av som av

1993:387 stöd och 1993:387 stöd ochgen om ser- gen om ser-
vice till vissa funktionshindrade vice till vissa funktionshindrade
har, falli iutom 4 har, i fall i 4utomsom anges som anges

för sin dagligarätt livsföringatt för sin dagligarätt livsföringatt
få assistansersättning enligt den- få assistansersättning enligt den-

lag han eller hon lag han eller honna om na om
-inte har fyllt 65 år, och -inte har fyllt 65 år,och
-har behov personlig assi- -har behov personlig assi-av av

för sina grundläggandestans be- för sina grundläggande be-stans
hov under i genomsnitt hov underän i genomsnitt änmer mer
20 timmar vecka. 20 timmar vecka.per per

Personlig harassistans den-i Den uppbär assistanser-som
lag betydelse 9i han ellersättning hon fyllernärna samma som

§ lagen 1993:387 stöd 65 år får dock behålla tilla sin rättom
och tillservice funktions-vissa så längeersättning vederbö-som
hindrade. rande esättningsberättigadär

och bor ordinarie bostad.i en
Personlig har den-assistans i
lag betydelse 9ina samma som

§ lagen 1993:387 stöda om
och till funktions-service vissa
hindrade.

Denna lag träder i kraft den

4 Senaste lydelse 1996:535
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bemötandeUtredningen1 avom

arbetssättuppdrag,äldre m.m.-

uppdragUtredningens1.1

ingår b1.a.bil. ldir. 1995:159,utredningsuppdraget attI

inombemötande äldreibristeroch analyserakartlägga om-av-
Verksamhetoffentligivård ochoch annansorg

bemötandetpåverkarpersonalenhosfaktorervilkabelysa som-
utbildning,ålder,betydelse kön,exempelvisäldre so-avav

bakgrundkulturellcioekonomisk och
förbetydelseäldre harhosfaktorerdessapå vilketbelysa sätt-

äldresamtidigt hur denbemötandet ochuppleveräldrehur den
siglåter bemötas

strukturorganisation ochifaktoreranalyseraochkartlägga-
bemötandeochi kvalitettill bristerbidrarsom

områdetpåoch kunskapererfarenheterinternationellabelysa-
lands-ochi kommunerutvecklingsarbetepågåendebeskriva-

iinnehålletutvecklingkvalitetsutveckling ochting rör avsom
vård.ochomsorg

direktivenframhäverutredningsarbetet attförvägledningSom
i äldreom-kvalitetinnehåll ochsärskilt belysadagsdet är attnu

förrespektenochbemötandetfrågorsorgsarbetet rörsamt som
värdighet. Mo-ochtrygghetintegritet,självbestämmande,äldres

b1.a. struktur-,vård medochförtivet formernaär att or-omsorg
förgrundenihuvudmannaskapsförändringar ståttganisations- och

tid.långunder
äldre kanbemötandetfrågankonstaterasDet att avom

grundenioch handlarsamhällsområdenfleratill"kopplas om
ochkunskapmakt,ocksårelationermellanmänskliga ommen
falli mångaberördasamhällsmedborgareAllamänniskosyn". är -

närstående.anhörig elleri rollen som
mel-relationerbemötandehandlarperspektivI snävareett om

vardags-medhjälpbehövermellan denenskilda,lan t.ex. som
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livets rutiner och den hjälpen eller den har behovsom ger som av
bistånd enligt socialtjänstlagen och den bedömer behoven.som
Sådana situationer kan, vilket uppmärksammas i direktiven, vara
påverkade rad faktorer hos enskilda berörda också hosav en men
omgivningen. Dessa faktorer"yttre" kan exempelvis lagaravse
och föreskrifter rättigheter och skyldigheter, verksamhetensom
struktur och organisation, den fysiska utformningen boende-av
former eller de förutsättningar hör utbildnings-medsom samman
bakgrund och kompetens hos personal och arbetsledning. Ett ex-
empel på det och enligt direktiven skall belysasävensenare som

bemötandet äldre invandrareär och de krav ställs vidav som
mellan människor från olikamöten kulturer.

Direkt och indirekt skapas kvalitetema i bemötande äldre påav
individ-, och samhällsnivå samtidig inverkangrupp- genom en av
flera eller mindre synliga omständigheter.mer

finnsDet också inslag kan härröra från gångna tiderssom syn-
inverkaoch på bemötandet.sätt direktivenI väcks frågan om

marginalisering diskrimineringoch har i tid, äldrerötter nären
inte förväntades ställa krav på inflytande.eget

Mitt uppdrag kartläggning och analys brister i be-avser av
mötandet, alltifrån omärkliga djupt kändanästan kränkningarmen
till påtagliga skall föreslåJag åtgärderövergrepp. kan bidrasom
till avhjälpa brister och missförhållanden i bemötandetatt av
äldre inom vård ioch offentlig verksamhet. Detomsorg, annan
omfattande arbete bedrivs i kommuner och landsting för attsom
utveckla kvalitet och innehåll i och vård skall beskrivasomsorg
liksom internationella erfarenheter och kunskaper på området.

utredningsarbetetFör gäller slutligen jag skall visa hur för-att
slag innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningar skallsom
kunna finansieras inom för totalt minskade eller oför-settramen
ändrade dir. 1994:23. Jämställdhetspolitiska konsek-resurser

skall också redovisas dir. 1994: 124.venser

l Arbetssätt

Utredningsarbetet skall enligt uppdraget medverka till frågoratt
bemötande lyfts fram och debatt stimuleras.öppenattom en

"Utredningen skall därför bedrivas på utåtriktat där bl.a.ett sätt
konferenser, seminarier, litterära bidrag och mediebelysning kan
komma ifråga för krets berörda."att storengagera en av
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rådslagHearings1.2.1 -

1997:51i delbetänkande SOUredovisatjag tidigareSom ett
medkartläggning antal rådslagi minanordnade jag led ettettsom

jagbemötandet äldre;i frågorolika intressenter mötterör avsom
organisationer,följandeföreträdare föri givande diskussioner

m.fl.myndigheter

Anhörigföreningar-
vid hälsohögskolaoch lärareElever en-

organisationerFackliga-
Förtroendenämnder-
Handikapporganisationer-

sjukvårdsberedningochLandstingsförbundets hälso--
Länsstyrelser-
Pensionärsorganisationer-

tillsynsenheterregionalaSocialstyrelsens-
socialberedningKommunförbundetsSvenska-

bemötande äldre,del kunskaperSyftet fåatt ta avomavvar
delbetänkan-kapitel isärskiltförändringsförslag.brister och I ett

isamstämmighetdet finnsjag redovisatdet har storatt upp-en
föruppmärksammasområden börvilkafattningama attsomom

i vården ochutveckling innehålletgodåstadkomma omsor-aven
insikterrespektiveförmedladeäldre. Dessutom re-gruppgen om

arbetsgivare,anhöriga,sina uppgiftertill sin roll ochlaterade som
pensionärsorganisationerorganisationer,fackliga etc.

deti uppfattningen ärfannsDet attgemensamtett engagemang
individualiserat be-förutsättningar förnödvändigt skapa ettatt

välbl.a.enligt rådslagenViktiga verktyg för dettamötande. är
utformningkompetensutveckling ochpolitiska mål,förankrade av

tydligt arbetsledarskap.ett

Rundabordssamtal1.2.2 m.m.

flertal s.k.anordnatfrågor har jagfördjupa vissaFör även ettatt
åter-i mindre kretsvaritrundabordssamtal. Syftet har att en

exempelfrån de godafrån rådslagen ochtill erfarenheterkomma
inom äldreomsorg,utredningen. Cheferförmedlats till ar-som

anhöriga m.fl.organisationer,för frivilligabetsledare, företrädare
iframläggsinspirerat till flera de förslagi samtalenhar somav

samtalenhar jag fördjupatvissa falldetta slutbetänkande. I ge-
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studiebesök och särskilda överläggningar olikamed berörda,nom
pensionärer och vårdbiträden/undersköterskor.t.ex.

Såväl jag älv sekretariatet har medverkat vid lång radsom en
konferenser anordnade huvudmännen, intresseorganisationerav
och olika verksamheter. Syftet har dels varit sprida infonna-att
tion utredningen och dess huvudfrågor, dels få del olikaattom av
synpunkter på och erfarenheter bemötande och attityder tillav
äldre.

1.2.3 Andra exempel på arbetssättöppetett
g

Under utredningstidenhela har det varit kommunikationtäten
enskilda,med anhöriga och personal brev, telefonsamtalgenom

och personliga besök. minst intensiñeradesInte kontakterna då
jag sände delbetänkandet brister respektive rapportenom om
goda exempel på bred informell remiss.en

samband med jagI överlämnat olika material till social-att
ministern och utredningen blivitdå föremål for mediebevakning
har också många enskilda hört sig för diskutera olikaattav as-
pekter på bemötandet. Elever vid utbildningsinstitutioner har tagit
kontakt med sekretariatet inför specialarbeten och uppsatser.

Sammanfattningsvis har jag upplevt starkt iett engagemang
frågorna jag samtidigt kan konstatera det svårtäven äratt attom
få intresse i massmedia för de situationer där bemötande och
innehåll i övrigt håller kvalitet.god har därför varit glädjandeDet

Omsorg med kunskap och inlevelse frågaatt rapporten en om-
bemötande äldre SOU 1997:52 intresse, intemötts stortav av
minst bland pensionärs- och anhörigorganisationer personalsamt

arbetar i särskilda boendefonner och hemtjänst.som

1.3 Utredningens publikationer

1.3.1 Inledning

Under utredningstiden jaghar hittills låtit publicera två delbe-
tänkanden och ytterligare om olikatre rapporter rapporten an--
hörigsituationer kommer i anslutning till detta slutbetän-nära
kande. samarbete. med SocialstyrelsenI har jag dessutom låtit ge-
nomföra studie personalutbildning Resultatet haren om m.m.
publicerats i rapportserie från Socialstyrelsen.en
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informationförmedlatstenciler har jagutformningenklareI --
landstingochi kommunerutvecklingsarbete samtpågåendeom

ochibristerdelbetänkandetyttranden över omsorg rap-omom
tillsam-bildarMaterialetnedan.exempel segodaporten om

be-olika bilderhelhet medslutbetänkandetmed avenmans
ochbetänkandenbetonasäldre. Helhetenmötande attgenomav

utformning.likartadfått yttrerapporter en
påframställtsocksågenomgåendeUtredningsmaterialet har

forsammanfattningarpunktskrift och i lättlästai attkassett, per-
i allmännadelta denskall kunnafunktionshinderolikamedsoner

debatten.

bemötandefrågaflytta1.3.2 Rätt att avomen-
1996:161SOUäldre

be-delbetänkande. Detrubriceratjagöverlämnade1996Hösten
medäldrevissa hålluppstått påsvårigheter närhandlade de som

tillville flyttaomsorgsbehovochomfattande vård- annanen
kommun.

ochflyttningsmönstergenerellastudier äldresEfter av pro-av
tillflyttaenskildas begäranmedi sambandblem att annanenom

litetrördeförhållandenajag konstaterakunde ettkommun att an-
tal personer.

maj 1996med den 31juli till och1995tiden från den 1Under
kom-isärskild boendeformansökte l 285 annanenpersoner om

tillAnledningarnasinpå begäran.fick avslag492 personermun.
påkravuppställde högakommunernabl.a.avslag attvar

boende-särskildadeanhöriganknytning och att resurserna,
kommunin-för detillansågs räckainteformerna, egnaens

vånama.
Även nationelltlitet ikvantitativtproblemet ett per-varom

betydandesituation innebarenskildi varjejag detspektiv fann att
for äldreomsor-förverkliga målenhinder förolägenheter och att

ochtrygghetintegritet,älvbestämmande, vär-respekten förgen,
rekommendationer avutfärdadeansåg intedighet. Jag att

1989Landstingsförbundet årochKommunförbundetSvenska
närstående.enskilda och derasstöd förtillräckligtinneburit ett

i social-skulle införasregleringblevMitt förslag att nyen
skalltill kommunvill flyttaenskildtjänstlagen: En annanensom

ochinflyttningskommunenenligt § SoLtill bistånd 6ha rätt av
Inflytt-där.redan bordemvillkorbehandlas på somsomsamma

biståndtillskyldigskallningskommunen pröva rättenatt omvara
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den enskilde varaktigt har omfattande vård- och omsorgsinsatser
eller varaktigt i behov sådana insatser. Några anknyt-är av
ningskriterier inteskall bestämmas.

Med ändringar i förslaget efter betänkandets remissbe-smärre
handling beslöt riksdagen reglering skall införas i social-att en ny
tjänstlagen och gälla fr. den januaril 1998.o. m.

1.3.3 Brister i fråga bemötandeomsorg en om av-
äldre SOU 1997:51

Enligt mitt uppdrag har jag kartlagt och analyserat brister i be-
mötandet dir.äldre. anvisasI 1995:159 de olika kunskapskäl-av
lor jag använt.som

Brister i bemötande, kvalitet och innehåll inom verksamhet
hälso- och sjukvård finns dokumenterade hos lands-som avser

tingens förtroendenämnder, Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd HSAN, Patientförsäkringen Socialstyrelsensoch
RiskDataBas RDB. Information inkomna anmälningarom sys-
tematiseras i databaser. systematiskaMotsvarande dokumentation
saknas inom socialtjänsten. Kunskap brister och utvecklings-om
tendenser inom socialtjänsten har jag erhållit tillsynsmyn-genom
dighetemas uppföljningar och verksamhetstillsyn.

kundeJag konstatera brister i bemötandet sällan huvud-att var
anledning till anmälan vanligen framträdde efter ytterli-en men

analys. Antalet anmälningar till myndigheter mil. lågt iärgare
jämförelse med allmänhetens kontakter med vård och omsorg -
det gäller särskilt för år äldre. föreligger65 och Detpersoner san-
nolikt betydande mörkertal, många klagomål klarasett även om

i berörda verksamheter.upp
vanligtvisDet anhöriga eller andra närståendeär görsom an-

mälan, inte sällan sedan den på något varitsätt utsatt,person som
har avlidit. Klagomålen ofta i mycket hög ålderavser personer
med omfattande behov vård och och med begränsadeav omsorg
möjligheter själva föra sin talan och inflytande. Brister iatt utöva
information, dialog och samverkan med den enskilde och an-
höriga vanliga anledningar till klagomål liksom brister iär om-
vårdnad, tillsyn och behandling. Påfallande ofta anhörigasavser
synpunkter brister i insatser för förebygga och behandla tryck-att
sår fall och fallskador.samt

Beträffande socialtjänsten har Socialstyrelsen och länsstyrel-
pekat på brister de medicinska insatserna i särskiltrörserna som

boende t.ex. vårdplanering, hjälpmedelsinsatser, uppfölj-
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ning/omprövning medicinordinationer smärtlindring isamtav
livets slutskede. Enskildas behov rehabilitering uppmärk-av

inte tillräckligt, något enligt Socialstyrelsen försvå-sammas som
kommunikationen mellan sjukhus, kommunernas äldre-attras av

och primärvård ofta undermålig. Brister i rättssäker-äromsorg
heten i handläggning och dokumentation biståndsansökningarav

möj-förekommer liksom bristfällig information till enskilda om
ligheten överklaga biståndsbeslut.att

brister iSom handlar bemötandet både samspeletsynes om
mellan några få i exempelvis behandlings- ellerpersoner en om-
vårdnadssituation enskildes/anhörigas ioch den samspelom
vidare myndigheter företrädare vidbemärkelse med och deras
tillämpning lagar och regelverk.av

Enligt uppdraget har jag kompletterat kartläggningen och
analyserna brister diskussioner med olika berördagenomav

och kontakter med enskilda och deras närståendegrupper genom
liksom med personal olika kategorier.av

Anhörigas brev skildrar brister demär artsom av samma som
myndigheters Brister i indi-i databaser och vid tillsyn.som syns

vidualisering och personligt bemötande, dåliga förutsättningar för
iinflytande, bristfällig information och försummelsereget per-

sonlig blir beskrivna.omvårdnad ofta
jagSammantaget ledde kartläggningen och analysen till att

identifierade antal områden inom vilka jag det krävsett attanser
flertal förbättringar. gällerDeett

enskildas ställning ioch närståendes vård och omsorg-
förebyggande personalutbildningarbete, bl.a. genom-

tillsyn.förstärkt-

betänkandet framgår förändringsarbetet insatser påAv röratt
både sikt; vissa måstekort och lång helt oacceptabla förhållanden
ändras snabbt, andra handlar utbildningsinsatsert.ex. somom
fortlöpande be-skall förbättringar och förutsättningar för gottge
mötande.

konstaterar också det de allvarliga bristernaJag ut-att trots --
förs mycket kvalificerat arbete inom vården ochochengagerat

äldre.omsorgen om
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1.3.4 med kunskap och inlevelse frågaOmsorg en-
bemötande äldre SOU 1997:52om av

mitt beskriva ienligt uppdrag kunna pågående arbeteFör att
kommuner och landsting i frågor kvalitetsutveckling ochrörsom
utveckling innehållet i riktade jagoch vård enkätomsorg enav
till landets samtliga kommuner och landsting. efterlyste godaJag

tonvikt på förändringsarbete tillexempel med syftar attsom
skapa bemötande äldre.ett gott av

landsting skickadeGensvaret blev Många kommuner ochstort.
flera exempel på projekt och utvecklingsarbeten. spändeDe över
vida handlade äldre situation,områden och och derasom om an-
höriga, personalutbildning yrkeskun-och andra ökasätt attom

strategier för kvalitetsutvecklingnande, m.m.om
mig det rika materialet på flera SomharJag sätt.använt av

ingår i för och förslag i slut-helhet det underlaget överväganden
stimulera till landet har jagbetänkandet. kontakterFör överatt

samtliga insändaförmedlat stencilerad katalog med förtemanen
uppgifter har också påprojekt och kontaktpersoner. Jagom

materialet fördjupat erfarenheternagrundval det insända ge-av
i bland dem Svalöv ochstudiebesök några kommuner,nom

Nyköping. Inbjudningar till och diskussioner vid de s.k. runda-
också stimulerats de godabordssamtalen se 1.2.2 har av exem-

pel blev enkätens resultat.som
vid de konferenserYtterligare exempel kommer att presenteras

jag anordnar tillsammans med Svenska Kom-landetöver som
inne-Landstingsförbundet för förmedlamunförbundet och att

hållet i har också efter kontaktdetta slutbetänkande. Dagspressen
positivamed mig gjort några goda exempel mot-reportage om -

bilder förekommit och beskrivitstill de tragiska händelser som
under hösten 1997.

titel ovanstående rubrik samladesärskild medI rapporten som
journalisten Säfström, Skurup,jag med hjälp Charlotte ett an-av

Mitt Visatal goda exempel från olika delar landet. syfte attav var
kunskapvardagsarbete i vården och äldre, därett omsorgen om

ioch inlevelse skapar förändringsvilja. dessaDet gemensamma
miljöer beskriver omtanke ochexempel från olika deär att enen

styrka uppstår hämtar kraft från varandra. gällerDetnärsom man
skildras huräldre, anhöriga och personal. korta berättelser bl.a.I

anhöriga till med de-personal lär varandra och hur personerav
Självhjälpvärdefulla erfarenheter. Hjälp tillvarandramens ger
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gruppverk-visas bl.a.och samarbete nyckelord. Detär genom
psykiska problem och församhet för äldre kvinnor har per-som

hand vågadet svårt påefter stroke tycker äratt att egensoner som
äldre kvinnorsig i samhället. På motsvarande stödersättut som

berörda förblivit samarbete med mångaänkor varandra. Ett nära
beskrivet.i livets slutskede blir ocksåvärdig vårdatt ge

in-påTillsammans sändes delbetänkandet och rapporten en
till diskussion förslag.remiss stimulera och Re-formell för att

bil.sultatet har sammanfattats 5.

frågaInvandrare i vård och1.3.5 omomsorg en-
1997:76bemötande äldre SOUav

jag någrabemötandet uppdrogi kartläggningenSom del av
Stockholmsutvecklingsenheten vidvid Forsknings- ochforskare

socialtjänst D. Gauntresursförvaltning för skola och -
äldre in-situationen förHajighasemi Heikkilä belysaK.F. att-

svensk vård ochvid med Ivandrare deras möten rap-omsorg. en
iinblickarsina resultat ochforskarnaförmedlar ävenport an-ger

forskning inom området.internationellsvensk ochnan
iföddacirka äldrelandet finns 110 000hela ärI personer som

oberoendeinvandrare",kallas "äldreländer. brukarandra De av
kommit till Sverige.och hur denär

"Äldre bland demunderrepresenterade bådeinvandrare" är
boendefonner.bor i särskildaoch demhar hemtjänst somsom

bemötande har förochfrågan vilken roll kulturForskarna ställer
ochutnyttjandet offentlig vård Fördet låga att svaraomsorg.av

bemötandesammanhänger medliknande frågorpå den och som
utfördesstudier, dengjordes två rikstäckande en-genom enena

personliga intervjuer.omfattandekät, den andra genom
Överlag detnöjda med"äldre invandrarna"visade sig de vara

Kritik enskilda de-fått i vården ochbemötande de avomsorgen.
i andrasynpunkterliknar i hög gradtaljer förekommer och som

Sverige.födda iäldresammanhang lämnats av personer
planeringrekommendationermed någraslutarRapporten om

äldreForskarna konstaterarvård ochutbudet attomsorg.av av
särlös-individuellt; vissa önskar siginvandrare måste bemötas

tillsammans med andraexempelvis särskilt boendeningar, som
särskilt värde i sådanaandra inte någottalar språk;samma ser

uppgifterförordas såUppsökande verksamhet attarrangemang.
situationen.verkligen på den lokala Rappor-behoven byggerom

17-15143
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utbildnings-tvåspråkig personal ochockså frågorten tar omupp
behov.

frågaåldrandebilder1.3.6 Barns omenav -
147äldre SOU 1997:bemötande av

äldre, åld-schablonbilder barns tankarfinns mångaDet omom
äldre.kontakter medliksom barnensålderdomrande och om

låtitSäfström, Skurup,journalisten CharlotteharJag genom
i olikaår. bori åldrarnafemtiotal bam 7-12 Barnenintervjua ett

landet.miljöer, i olika delar av
uppfattningar.sina Deteckningar visar barnenintervjuer ochI

anhöriga.med äldrekontaktglädjandeflesta barn har tätnog en
farföräldrarsina ochi påinblickar barnsRapporten mor-synger -

föreställ-barnensgenerationer ochflera äldrei vissa fall ännu -
dödsjukdom och Barnenålderdom,ningar sin m.m.omegenom

kompisardelbilder äldre.individualiserade En är som manavger
demenssjukdomaräldre medsig till; andraanförtror t.ex. ver---

vill medsig på.förstå Jagsvårakar knepiga för barnen, att rap-
tanke-följaäldreårkommande 1999inför det FN:sporten upp

Dåäldreår 1993.föregåendeaktuella undergångar varvarsom
mellanviktigt Solidaritet generationerna.ett tema

det lära SoS-bemötande gårVärdigt1.3.7 att-
1997:17rapport

Utredningen be-intervjustudiebeskriverRapporten omsomen
samñnansiera tillsammansgenomföra ochlåtitmötande äldreav

rapportserieipubliceratSocialstyrelsen. Resultatetmed är en
därifrån.

personalundersöka hurundersökningenSyftet med attvar
äldrebemötandekompetensförvärvarinom äldreomsorgen avom
ianvändssedandenna kompetensutbildning och hur yr-genom

praktikutbildning, ochupplevelserkeslivet. Personalens avegna
intervjuerna.personligai deyrkesliv tematvar

någoninte haftpå bemötandeaspekterEnligt dessa hade
utbildningen ellerteoretiskai denplats varkenframträdande un-

inomförhållandegällde dettaSärskiltpraktikperioder.der gym-
upplevde någothögskoleutbildadenasieskoloma. attDe mera
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bemötandefrågor uppmärksammats, framförallt i arbetsledar-ett
perspektiv, dvs. i förhållande till personal.

intervjuade ansåg inte de fått något stöd för denDe att person-
liga utveckling väsentlig betydelse i inom vårdenyrkenärsom av
och äldre. Integreringen teori praktikochomsorgen om av upp-
märksammades inte tillräckligt. intervjuade riktade kri-självaDe
tik olika inslag dåligt bemötande i äldre.verksamheter förmot av

blir enligtSlutsatsen det krävs översynattrapporten en av
både innehållet i undervisningen. fort-och formen för Behov av
bildning handledning måste beaktas på alla nivåer inomoch
äldreomsorgens organisation.

l.4 Några aktuella närstående utredningar

Inledningl.4.l

avsnitt redovisar pågå-helt kort några avslutade ellerDetta nyss
utredningar anknytning till frågorende med uppdrag har omsom

tillbemötande utredningar, regeringsuppdragäldre. Andraav
i till olika frågor imyndigheter berörs anslutning senarem.m.

kapitel. exempelvis utbildning personal.gäller frågorDet om av

Utredningen bemötande kvinnor och1.4.2 om av
inom hälso- och sjukvårdenmän

Enligt mitt jag tagit bedrivitsuppdrag har del det arbeteav som
utredningen bemötande kvinnor och inom hälso-mänav om av

sjukvården. utredning huvudbe-och har slutförtsDenna genom
villkortänkandet Jämställd vård olika vård på lika SOU-

i1996:133. kartläggningar könsskillnaderDär presenteras av
bemötande, vård behandling jämte förslag till förbättrandeoch
åtgärder aktualiseras kartläggningamas resultat.som av

Utredningen konstaterar brister i hälso- och sjukvårdens för-
måga behandling efter kvinnors ochbemötande ochatt anpassa

specifika förutsättningar.behov och saknas köns-Detmäns även
uppdelade kunskaper effekter olika vårdåtgärder.om av

utredningens överväganden och förslag uppmärksammas bl.a.I
behov stöd till genusforskning och prioritering forsk-av av
ningsinsatser. föreligger enligt utredningen forskningsbehovDet
bl.a. patient Vidare finns behovsamspelet mellan och vårdare.om

bemötandeforskningteori- och metodutveckling inom medav
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könsspeciñka företeelserinriktning på öka kunskapenatt om
sjukvårdsper-Utbildning ochinom sjukvård. hälso-hälso- och av

beakta könspers-enligt utredningen i högre gradsonal bör än nu
köns-främjar snabbt genomslagpektiv. Insatser ett avsom

forskningsresultat i kursplanerspecifika ochkunskaper etc.
vidare frågorUtredningen föreslårbehöver utvecklas. att om

och sjuk-inom hälso-könsspecifika strategier behandlas
målformuleringaransvarsområden vidvårdsmännens m.m.

verksamheter ochvid tillsynliksom berörda myndigheter avav
kvalitetssäkring.deras åtgärder för

sina frågori mindre omfattning behandlatUtredningen har re-
vid kon-kvinnor och deraslaterade till situationen för äldre män

emellertidsjukvård. har beaktat detakter med hälso- och Jag re-
tillämpat de på begreppetochsultat synsättävenpresenteratssom

sitt huvudbetänkande.utredningen för fram i Ibemötande som
brister i äldre SOUmitt tidigare delbetänkande omsorg avom

jag beträffandeslutbetänkande hari föreliggande1997:51 och
skillnader i insatserbeskriveräldre redovisat uppgifter somsom

riktas till kvinnor respektive män.

medbemötandeUtredningen1.4.3 personerom av
funktionshinder

analyserakartlägga ochsärskild tillkallats förutredare harEn att
funktionshinder.med Ivissa bemötandefrågor av personerom

på in-hur kravendir. 1997:24 ingår bl.a.uppdraget överatt se
framförallt för-Dåinformation respekteras.flytande och avses

betydelseharverksamheterhållanden vid kontakt med storsom
sjuk-inom hälso- ochfunktionshinder,för människor med t.ex.

förjämte verksamhetervård service ochsamt som svararomsorg
rehabilitering älpmedels-socialförsäkring, habilitering och samt

ianalyseraockså kartlägga ochförsörjning. Utredaren skall
ledarskap ochorganisation,vilken faktorer i verksamhetensmån

be-bidra till förbättratpersonalens kompetens kanstruktur samt
utbild-utvecklingsarbete ochpågåendemötande. Huvudmännens

medvetenhet hosöka kompetens ochningssatsningar för att per-
självbestämmandefrågor inflytande,sonalen rör m.m.om som

belysningi uppdragetbeskrivas. Andra delarskall t.ex.avser en
bemötande.till negativti tillgänglighet kan ledahur bristerav

till avhjälpabidraskall föreslå "åtgärder kanUtredaren attsom
funk-medmissförhållanden i bemötandetbrister och personerav

tionshinder".
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juniredovisas den 30 1998.skallUppdraget senast
förekommiterfarenhetsutbyte harsamråd ochFortlöpande

bemötandeutredningensekretariatet förmellan personeravom
väsentligäldre.respektive bemötande Enfunktionshindermed av

utredningarnabådavarit hur dediskussioner harvid dessafråga
rörandeförslagbeskrivningar ochskall samverkapå bästa sätt om

avgränsning varkenstriktNågonfunktionshinder.äldre med är
komp-därförutredningarna kommermöjligönskvärd eller att-

med funk-äldrebemötandetbelysavarandra förlettera att av
funktionshinderenskildasgällertionshinder. Det oavsett upp-om

deområdei livet.tidigt eller Ett ärstått t.ex.gemensamtsent
frågorkapiteli Dessajag berörtillgänglighetfrågor somom

bemötandefrågorsamband medutpräglathar mycket ett avom
sådantjag behovettill betonatanledningenäldre. ettDet är att av

hörtillgänglighetsfrågorsarnhällsplaneringen,i ävensynsätt om
utredningens uppdrag.andrainom denhemma

handikapporganisatio-företrädare förmedreferensgruppDen
äldrebemötandeutredningentillvarit knuten avomsomnerna

bil.3.allsidigt Fort-belysasfrågorna kunnatbidragit tillhar att
olikamedförmed företrädareöverläggningarlöpande personer

AlzheimerföreningenochDemensförbundetdemenssjukdomar
funktionsned-vissatillfört kunskapermotsvarandehar på sätt om
ochbetydande vård-gradvis mycketsättningar omsorgs-gersom

hos äldre.behov

särskildai deBoendebegreppet1.4.4
föravgifternaför äldreboendeformerna samt

deras effekterboende ochsådant

dir.enligtförtillkallats hösten 1997särskild harutredare attEn
begreppi socialtj änstlagensinnebördenll bl.a. analysera1997:1

uppståkankonsekvenseroch de"särskild boendeforrn" ge-som
skallUtredarenklassiñceringar.benämningar ochvarierandenom

indivi-olikasituationen forredovisaochkartläggaockså
tillsammansavgiftskonstruktionergällerder/hushåll detnär som

skallmarginaleffekter.till Detupphovskattermed bidrag och ger
forbehållsbe-ochpå avgiftermån nivåni vadvidare kartläggas
olika slagfrånkostnadsskäl avstårenskildainnebärlopp att avav
socialbidragtillhänvisasutsträckning äldrei vilkeninsatser samt

istuderaskalllevnadsnivå. Utredarenskälig ävenför uppnåatt en
nivånmedförbehållsbeloppjämställervilken mån kommunerna
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för "försörjningsstöd" tillämpningoch kartlägga kommunernas av
självkostnadsbegreppet. Vid eventuella förslag skall ekonomiska
konsekvenser för bedömas.kommunerna

Utredningsarbetet skall avslutat den decemberlsenastvara
1998.

1.4.5 Kommittén hälso- och sjukvårdensom

finansiering och organisation HSU 2000

Under år slutförs den omfattande utredning ändrade dir.1998
haft analysera och bedöma hälso- och1994:152 bl.a. attsom

sjukvår-sjukvårdens resursbehov hälso- ochövervägasamt att
samhällsnivån.finansiering på den övergripandedens

Kommitténs uppdrag omfångsrikt och innehåller även över-är
ställning iåtgärder för stärka patientens hälso-väganden attav

statliga styrningen inom hälso-och sjukvården, formerna för den
sjukvårdens folkhälsoarbete frå-och sjukvården, hälso- och samt

finansiering utveckling.vårdforskningens ochgor om
Kommittén hittills avlämnat flertal ochhar expertrapporterett

Samrådjag tagit del i mitt utredningsarbete.betänkanden, avsom
medkommitténs ordförande och sekretariat harmed även ägt rum

ställning isärskild tonvikt frågor enskildas hälso- ochpå rörsom
funktion. frågorsjukvården jämte förtroendenämndemas Dessa

i delbetänkande avlämnat underhar behandlatsHSU 2000 ettav
hösten Patienten har SOU 1997:154.1997, rätt

Översyn frågorvissa rörande1.4.6 av

uppgiftersocialtjänstlagen och socialtjänstens

Ändring social-iSedan regeringen i propositionen 1996/972124
tjänstlagen vissa frågorkonstaterat behov översyn röran-av en av

tillkallats.de socialtj änstlagen 1980:620 har särskild utredareen
ochUtredaren skall enligt sina direktiv dir. 1997:109 analysera

lämna förslag berör lagens konstruktion och struktur,bl.a.som
bi-socialtjänstens finansiering, socialtjänstens uppgift främstatt

vid tillfälliga ekonomiska formenstå sociala eller problem samt
för tillsynen socialtjänsten.över

redovisas till regeringen denUppdraget skall 31senast mars
1999.
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Som framgår bl.a. kapitel i detta9 betänkande har jag gjortav
bedömningen vissa frågor aktualiserats i utredningenatt som om
bemötande äldre har anknytning till social-nära översynav en av
tjänsten och dess uppgifter. har därför lagt förslag fortsattJag om
behandling inom för den pågående översynen.ramen

1.4.7 Nationella folkhälsokommittén

parlamentariskEn kommitté har tillkallats med uppgift enligtatt
dir. till1995:158 utarbeta förslag nationella mål för hälsout-
vecklingen. Målen skall insatservägledande för samhälletsvara
för främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsoriskeratt

förhindra förtida och undvikbar funktionsnedsättning, sjuk-samt
lighet och död. ingåruppdraget lämna förslag tillI även att stra-
tegier för nå, följa och utvärdera målen. Särskild uppmärk-att
samhet skall målens förankring i olika beslutsprocesser lik-ägnas

hur utvecklingsprocess från mål till handling stimule-kansom en
bland medborgarna och inom alla berörda samhällssektorer.ras

Kommittén tilläggsdirektivhar dir. 1997:89 fåttgenom upp-
draget bl.a. följa Världshälsoorganisationens WHO arbeteatt
med revidera sina hälsopolitiska mål strategierochatt samt att
bidra till blir inomde kända berörda samhällssektorer.att

Uppdraget skall slutfört den december31 1998.vara
utredningen sitt slut-När bemötande äldre avlämnarom av nu

betänkande återstår betydande del Folkhälsokommit-ännu en av
téns utredningstid. har dock velat markera betydelsenJag av
kommitténs arbete för belysa bestämningsfaktorer röratt som
äldre hälsa. Såväl i enskildas i samhällets perspek-personers som
tiv det angeläget formulera och förankra strategier be-är att som
främjar psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande ökandehos en
äldre befolkning. har in-sådantJag sett ettett engagemang som
slag i vidare tolkning begreppet bemötande, vilket jag åter-en av
kommer till i avsnitt.senare

1.4.8 Aviserad utredning vård i livets slutskedeom

slutfasen mitt utredningsarbeteI november 1997 harav re-
geringen aviserat sin avsikt ingående låta utreda olika frågoratt

vård i livets slutskede. har anledning och pådennaJagom av
grundval jagde upplysningar inhämtat regeringensävenav om

tilluppdrag Socialstyrelsen i frågor avstått frånsamma mera
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slutskede.i livets Jagoch förslag vårdendjupgående analyser om
min uppfattning dessa frågoremellertidvill betona äratt synner-

enskilda,relationer mellanviktigaligen mycketangelägna. De rör
bemötande harkvaliteter ioch personal ochnärstående ett som-

särskilt djup.ett

slutbetänkandetstill1.5 Kommentarer

uppläggning

utredningsarbe-allmän bakgrundKapitel kanl-3 omses som en
värderingar redovisas; därochgrundläggandedär synsättäventet,

villkor,perspektiv på äldresuppgifteråterges också gersom
åldrande och äldreomsorg.

kartläggningarkunskaper frånfölj kapitelande 4-8I summeras
bemötandetolika sidorinriktas påoch studier; analysen avav

situation.närståendes och personalensdeäldre och omfattar även
blir belystabemötandetindirekt påverkardirekt ochFaktorer som

förändringsmöjligheter.liksom
leder framerfarenhetersammanfattade kunskaper ochDessa

i kapitel harförslag Jagöverväganden ochtill prioriteringar,
till stärkasyftaraviserat förslagenredan attatt

förut-ökaställning i vård ochenskildas/närståendes samtomsorg
utbildning ochbemötande bl.a.sättningarna för ett gott genom

bedömningar beträffanderedovisar jagDäreftertydligare tillsyn.
några förslagtill. Eftersomförslagen kan ledade kostnader som

behandling inom andraytterligarekrävaoch frågor kommer att
kostnadsbe-återstår vissautredningar se 1.4nyligen tillsatta

dörnningar.
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Grundläggande principer för2 att

utveckla bemötandeett gott av

äldre

l Inledning

inför 1990-taletungefär tio år sedan beskrevs äldreomsorgenFör
i vägledande principer betonades1987/88: 176 och sär-treprop.

och val-skilt. principerna till integritet, trygghetDe rättenvar om
Äldre levafrihet. enligt propositionen, ha möjligheterskulle, att

sin identitet, delaktiga i samhället ochvärdigt, behålla utövavara
förtydligadessjälvbestämmande. Principernas innebörd genom

ålder inte iförklaringen människa uppnått hög"enatt som
unikt liv bakomindivid medförsta hand gammalär utan etten

beslutauppfattning självklarsig, med sin och rätt attegen om en
vill sitt liv"hur hon leva fortsatta 23.om

haroch 1997:51tidigare delbetänkanden SOU 1996:161I
sjukvårds-socialtjänstlagen, hälso- ochjag visat hur lagar, som

funktionshindrade mil.service till vissalagen, stöd ochlagen om
integritet.inflytande ochhar viktiga inslag äldresvärnarsom om

äldre.utredningsarbetet bemötandetavslutarJag avnu om
grund-Kartläggningar, och förslag handlaranalyser om samma

integritet,läggande principer, respekten för självbestämmande,
förvaltas i vården,trygghet och värdighet och hur de om-om

prioriterat inne-offentlig haroch verksamhet. Jagsorgen annan
angelägna be-hållet i vården och på grund mycketomsorgen av

och förslaghov slutbetänkandet innehåller också synpunktermen
offentlig verksamhet.berör bemötandet i Begreppetsom annan
beskriva samspel mellanbemötande har jag för bådeanvänt ettatt

mellanbemärkelse, förhållandetnågra få och, i vidarepersoner
service.verksamheter för stöd och Iäldre och samhälletst.ex.

jag bl.a. hind-betraktadetidigare delbetänkande SOU 1996:161
be-frågafor äldre flytta till kommunatt en omren en annan som

mötande.
1990-taletInför decennium kan jag konstateranästa att genom

Ädelreformen förutsättningarrefonnarbeten bl.a. givit nyasom
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principerna mycket återstårförverkliga de vägledande attatt men
Adelreformen blev verklighettid gått sedanDengöra.att som

pekar påockså givit kunskaper och erfarenheter1992 har som
anledning till fortlöpandenackdelarbåde fördelar och ettsom

kapitel.förändringsarbete. framgårDet av senare
statsñnansiellthinder tidigare mycketTrots ansträngtettsom-

inom svensk äldre-insatser gjorts ochläge har många goda görs-
följa de engageradehar jag bl.a. kunnatDet ex-genomomsorg.

landsting till utredningen.förmedlatempel kommuner ochsom
framhålla den sidan äldreomsorgenlika angelägenJag är att av

jagoacceptabla situationerjag upprörd heltöverär somsom
bliofördröjligenockså under utredningstiden. måsteDemött

positiva före-dock önska deföremål för åtgärder. skulleJag att
i allmänna debattenbilderna fick sitt berättigade denutrymme

i förändringsarbetet behöver sådanaoch media. fortsattaDet ex-
empel.

positiva negativa sidorbåde ochsamlade erfarenheternaDe av
jag be-i vårt samhälle harbemötandet, vården och omsorgenav

bil.skrivit i betänkanden och 4.flera rapporter
utveckling inte kansjälvklarhetframgår medDet att en

så-akuta punktinsatser,komma till stånd enbart även omgenom
aldrig såvissa situationer; inte hellerdana nödvändiga iär genom

påverkas.dagliga arbetetprojekt de slutförs detgoda attutanom
äldreUtvecklingen innehåll i vården ochett gott omsorgen omav

närstående ochmåste äldre,handlar engageraom processer som
iavsnitti verksamheten.med olika uppgifter Ipersonal ett senare

KomAn-projekten.de s.k. Enbetänkandet jag exempel,ettger
inomförändringsarbetetprojektviktig reflexion från dessa är att
med-enskildeorganisation samspel mellan denhandlar etten om

Delaktighetorganisationens utveckling.arbetarens och är ett
organisationenaktivt lärandenyckelbegrepp för skapa denatt
närstående ochockså omfatta äldre,måste i högre grad änmen nu

organisationer.deras
överordnad och viktigarejag funnitEn änvaraprocess som

tillfällen i utred-jag därför vid fleraalla andra och berörtsom
till grund-ningens kan leda deskrifter denär attprocess som

principerna blir förverkligade i vardagen.läggande
integritet, trygghet ochi självbestämmande,Respekten för

människo-grund i medvetet valvärdighet måste ha fast ett aven
lika värde och likaAlla människors rätt.syn:

kunna dra slutsatsernapå djupet införliva ochAtt synsättet av
etisk-moraliski återkommande uppgifterdet vardagens är ut-en

för äldreomsorgenmaning för enskilda medarbetare och som
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verksamhet/organisation. Insikter och förståelse påsätts närprov
principerna skall i vårdens och handlingar.omsättas omsorgens

väl medvetenJag avståndet mellan principemas inne-är attom
börd och deras förverkligande i vissa sammanhang kan vara

"översättningen"mycket från de välformulerade begreppenstort.
till bemötandet i äldres hem och i de situationer han/hon be-som
höver hjälp har inte alltid fungerat. Orsakerna kan olika lik-vara

de redskap behövs för minska avståndet. Självfalletattsom som
kan det handla den orsak blivit uppmärksammad imestom som
det offentliga samtalet: brist på ekonomiska Jag har dockresurser.
hävdat och det också det finns behov skär-gör att ävenattnu, av
skåda hur tillgängliga används på kort och lång sikt. Detresurser

flera tillskäl jag i betänkandet ofta återkommer tillär ett attav
behovet olika förebyggande insatser.av

Det kan finnas andra orsaker till bristfälligt bemötande som
berör den enskilde medarbetarens personliga utveckling och ut-
bildning, arbetslagets fungera tillsammans eller arbets-sätt att
ledarens förmåga diskussioner värderingar. Orsa-att ta upp om
kerna kan också finnas i graden det visasav engagemang som
verksamheten från beslutsfattare och politiker. Utformning och
tillämpning lagar och regelverk kan påverka bemötandet.ävenav
Ibland finns hinder bristande kommunikationsvägar tillgenom
anhöriga och till intresseorganisationer. Ytterligare och kanskeen

svårgripbar orsak kan finnas i och generaliserandemytermera
attityder till äldre åldrande vilkaoch ibland sig uttryck i dis-tar
kriminerande tendenser i samhället.

Med detta vill jag den för in de grund-säga att process som
läggande principerna i vardagliga möjliggörs eller hindrasmöten

många olika krafter inom och utanför vården ochav omsorgen
äldre.om

harJag emellertid mycket starkt intresse för för-mött ett att
djupa frågor etik och imoral äldreomsorgen och i utbild-om
ningar leder till arbetsuppgifter bland äldre. exempelEttsom
visar de elever i vårdutbildning med starkten som engagemang
analyserade de brister jag beskrivit i delbetänkande utifrånochett
de grundläggande principerna presenterade andra handlings-
alternativ i olikade beskrivna situationema.

Detta uttalade intresse för fördjupa innehållet i vården ochatt
jag mycket i fortsattstor ettomsorgen ser som en resurs

utvecklingsarbete. sådana måste fåJag attanser resurser upp-
märksamhet åtgärder visar de viktiga för-att är attgenom som
valta. Jag har därför betonat värdet utbildning forskning iochav

ömsesidigt samspel med verksamhetens erfarenheter. Vårdenett



1997:170SOUGrundläggande76 principer

byggd påprioriteringlångsiktigäldre kräveroch enomsorgen om
tydligai helhetmästegrundsyn. Den avsynas engemensamen

omsorgsarbe-ochdirekta vård-i detutvecklingsinsatsermål och
iforskningsområden ochutbildnings- ochinom olikatet, sam-

betonatvilket framgårdärför,harhällsplaneringen. Jag senare,
kun-tid stärkakanstrategiergenomarbetadevärdet översomav

kunskapsspridning.skapsuppbyggnad och

andrafrånReflexioner2.2

mångautredningsarbetet harförtillglädje ochTill min nytta
innehåll i äldre-fördjupatoch förslagsina tankarförmedlat ettom

harhumanistisk grundsyn. Manpåbyggt gemensamenomsorgen
framtiden ochochsituationennuvarande överreflekterat denöver

i begreppinnehålletverkligadetbeskrivit sin över att somoro
språkställt fråganharurholkat. Flerasolidaritet blivit ett somom

bilden detekniskaochekonomiskafärgas utarmartermer avav
ochbemötandetkvaliteterna i äldreomsorgen,väsentligamest

egentligen ordberörda. "Vaddemellan sägersamspelet närmast
tillkvalitetssäkringochresultatenhetåldersexplosion, en-som

närstående"och derasskilda äldre
förut-skaparansträngningardetYtterst är somgemensamma

möjlighetervårdbiträdetsenskildaexempelvis detförsättningarna
inteskallDettaäldrebemötandeutveckla ett gottatt person.enav

någonellervårdbiträdetförpersonligadettolkas ansvaretattsom
förfogandetillställsförutsättningardeupphävs, sommenannan

åldrande.ochtill äldreinställningenbilduppfattas avsom en
intressetpåverkari gradbilden högdenocksåharMan attsagt,

äldre-inomanställningarochutbildningarsig tillsökaför att
omsorgen.

miguppehållitomfattninglitenjag i alltförpåtalatharMan att
helamåsteochmänniskor,vid äldreatt personersomsesen,var

förstandliga behovochpsykiska, socialaolika fysiska,harsom -
iinstämmerfullständigt.individualisering Jagdå blir begreppet

lyhördhetfinnasmåsteocksådetuppfattningen och att enanser
beskrivet ivälfrågor.existentiella Detandliga ochför är en rap-

Äldres SoS-Britta Olby,livsfrågorSocialstyrelsenfrånport om
åter-finns behovfrågoriminst dessa1997:2. Interapport av

bligradi högredet börpersonal;handledning förkommande
bemötandetdet godaskapaförredskapetuppmärksammat attatt

personligheten.denär egna
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omkring behovetuppslutning mot-stark attfinnsDet aven
äldreochi vårdenbemötandekollektivtverka ett omsorgen om -

individu-konkret kanMycketi övrigt.i samhället gottliksom ett
sinaf°ar behållaäldredenbemötande innebäraellt att egna mor-

vilkabostadsformkollektivihan/hon borgonrutiner näräven en -
rutinerfinnsIblandarbetsorganisationendet påställerkrav som

ochrationellabådeverkaytligt kanochaldrig ifrågasätts som
förkränkandeperspektivorganisationens"rättvisa" i ärmen som

enskilde.den
in-stärkermetoderpåjag exempelkapitel visarI somsenare

medi likhetbetona,vill dockbemötande. Jagdividuellt syn-
fristående.intemetodernamig,till ärfönnedlatspunkter attsom
ställningenskildasstärkaförslag förminaliksomskallDe att --

ochmedarbetareenskildaföruttryckoch fungera attsomses
grundläggandeslutsatserkan draförstått ochharverksamheten av

principer.vägledandeochsynsätt

kunskapenochmaktenOm2.3

påverkasockså kanbemötandedirektiv bil. 1minaI nämns att
i delbe-jagtill kunskap. Närtillgångochmaktförhållandenav

grund-valet1997:51 betonarbrister SOU etttänkandet avom
särskiltinledningsvisjagvillehumanistisktläggande synsätt,

be-heltsjukasvårtäldsta ochallra ärpå deväcka tankar som
omgivning-utlämnade tillDevården ochroende äromsorgen.av

inne-djupastei handling denförstå ochförmåga omsättaattens
likavärde ochlika oavsettalla har rätt,börden i synsättet att

vårdbehov. Detfunktionsnedsättningar och ut-ärgraden enav
Införfruktar.mycketocksåmånga,satthet personer,yngresom

princi-Gällerpå sinfrågormångasituationen ställs spets.den
värdighetochintegritet, trygghetsjälvbestämmande,perna om
jag hysaså Kanvisa dethandlingar kanVilkaockså då äratt

erbjudaskommer närvärdigochtillit till atttryggatt omsorgen
framförtMånga harönskningarminaförmedlainte kanjag älv

börjarinnehållprincipernasstyrandedeförverkligandeatt ett av
bli Devilja bemött.själv skullehurreflexionermed över man

bli omsköttanaknasigvändasäkerligenskulleallra flesta mot att
har"paket". Detomtalademänniskor ellerfrämmandeinför som

förekommit.ändå
harenskildedentydlignämndejagsituation ärDen som -

"hanteras"ochsjälvbestämmandefå möjlighetermycket utövaatt
intehänderomgivningbeskrivs. Ialltså på det sätt en annansom
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detta får och respektfull omvårdnad, påutan personen en varsam
kan förmodas helt enligtsätt hans önskemål.ett kanDetsom vara

så hans möjligheter få bemötande har stärktsatt att ett gottvara
personligt stöd anhöriga eller andra närstående. Deettgenom av

kan med sin kunskap och sin känsla för den enskilde förmedlaom
hans önskemål. kanDet också så personalen harattvara en ar-
betssituation präglas medarbetarna blir uppmärksam-attsom av
made för det goda bemötandet, har förutsättningar att ta eget an-

och får tillgång till de kunskaper de behöver i arbetet.svar som
dåligaDet bemötandet kan handla både den enskilde ochattom

personalen försatts i situation med starkt begränsat inflytandeen
eller maktlöshet. personalensI fall leder det då till distansering
och brist inlevelse.på Bemötandet blir oviktigt och den enskilde
äldre förlorar sin identitet.

Maktfrågorna inom vården och bör enligt minomsorgen
mening få uppmärksamhet. led i dettaEtt kanstörre attvara mera
ingående och inom hela organisationen använda sig kunskaperav
från kritiska synpunkter, klagomål och riskhändelser. Enskildas
och anhörigas berättelser kan ofta mycket konkret illustrera be-
tydelsen det i mitt uppdrag "subtilakallas kränkningar".av som
Mötesplatser för samtal mellan äldre, anhöriga, personal och
andra företrädare för vården och kan mycket godaomsorgen ge
underlag Rör konstruktivt förändringsarbete.ett

har i olikaJag sammanhang uttalat arbetsuppgifter inomatt
vården och äldre har mycket kvalificerat inne-ettomsorgen om
håll och kraven finnsökar. emellertidDet förrnins-att myter som
kar arbetsuppgifternas betydelse och dessvärre ibland ävensom

yrkesföreträdare och ansvariga för Vården ochanammats av om-
äldre. Diskussioner behovet ökad kunskap ochsorgen om om av

kompetens för utveckla bemötande har ibland upplevtsatt ett gott
uttryck för kunskap och erfarenhet samlats underett attsom som

lång yrkesverksamhet inte duger.
vidhållerJag ökande krav inom vården ochatt omsorgen om

äldre ovillkorligen måste med aktiv kunskapsupp-mötas en
byggnad och kunskapsspridning. Utbildningsinnehåll utbild-och
ningsnivåer måste bättre stå i överensstämmelse med verk-än nu
lighetens krav. återkommer iJag kapitel med mina be-senare
dömningar åtgärder för åstadkomma sådanattom en process.

Utbildning bör naturligtvis förekomma i rad olika formeren
för bl.a. understödja utvecklingen bemötandeatt ett gottav av
äldre. villJag emellertid mycket tydlig min uppfattningvara om

utbildningstillfällets fonn så måste innehållet präglasatt oavsett
de studerande och lärarna försöker tillvara deatt gemensamt taav
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anknytaochanalyseraerfarenheter,tidigarestuderandes egna
syfteverksamhetensperspektiv påetisktkunskap.till Ettdem ny

kunskapsutbytet.tillämpas påochföreträdeinnehåll måste haoch
kommuni-förbättradviktenockså betonatjagDärmed har av en

utbild-grundläggandeinompraktik, bådeteori ochmellankation
utbildningarbetsplatsförlagdtillförhållandenoch derasningar

äldre-inom"fältarbete"ochforskningsverksamhetmellanoch

omsorgen.
iinnehålletunderstödjaskanbemötandetgodaDet genom

betydelse-ocksåemellertidutbildningar. Detgrundläggande är
ochtill fort-och förenklautvecklasystematisera,fullt vägarnaatt

vidareutbildning.
kanerfarenhetochkunskapökadeviktig denminstInte är som

arbetsuppgifternaiintroduktiongodbehovetatt avgenomges
behovetuppmärksammaockså återigenvillblir tillgodosett. Jag

personligförbådestödhandledning ut-fortlöpande somav
relateradekunskaper,kompetenshöjningveckling och genom nya
till hand-Tillgångenuppgifter.i arbetslagetsaktuella behovtill

komplicerasbemötandetsituationersärskilt viktig iledning närär
de-störningar ellerpsykiskaexempelvis harden äldreatt enav

menssjukdom.

2.4 Nya möten

ocksåvill jagavsnittinledandekapitletstillåterknytaFör att
fåframtiden kommerihar och attvi redanuppmärksamma att

be-frågorochattityderbearbetaanledningytterligare att om
berörakortfattatvill jagdemNågrai möten".mötande "nya av

här.
arbets-ForskningsministerietsdanskadetfrånI rapporten

forskningmedfor alderenslag"aldringsmodeller" Etgrupp om -
förlångsiktigtiled att1996,handling, Kbhvn ettett programog

utformningenvidsystematisktpåforskningenanvända sättett av
omfatt-litenalltföråtgärder iäldrepolitik, konstaterasdansk att

förhållande:tydligareallttilltagit hänsynning ett
"Äldrebefolkningens gradökandepräglas isammansättning av en

förut-socialafunktionsförmåga ochavseende hälsa,polarisering
förmöjligheternaklyfta mellanväxandefinnssättningar. Det en
55,resursstarka äldre"äldre och dem ärdem är somsvagasom

perspektiv isvensktispeglasförhållandeöversättning.min Detta
äldrepolitiken,påforskningen ochpåställskravkapitel Nya

ohälsaförebyggakunskaper föranvändadet gäller attnär attt.ex.
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och funktionshinder för beakta individuelladesamt att stora
variationema i åldrandets innebärDet enligt minprocesser.
mening Nationella Folkhälsokommitténs arbete förse 1.4att att
i längre perspektiv analysera faktorer befrämjar hälsa ochett som
välbefinnande mycket väsentligt. omfattar i vidDet meningär
flera frågor bemötande den äldre befolkningen ocksåom av men
de följ der för åldrandet levnadsvillkoren i år kan få.som yngre

Den danska uppmärksammar också behovetrapporten av en
forskning och äldrepolitik utmaningen aktivtantar atten som
motverka fördomar äldre och åldrande bl.a. att ut-om genom
veckla och sprida vetande historiska och kulturella förutsätt-om
ningar för uppkomsten negativa attityder. Utbildningens ochav
mediernas roll betonas. Vidare finnsdet behov ökandesägs att av
kunskaper och slutsatser samspelet mellan generationerna,om

förskjutningar i maktförhållanden har sin grund i situa-t.ex. som
tionen på arbetsmarknaden.

Jag också vi har anledning behandla frågoratt attmenar om
bemötande inför utvecklingen teknik kan förändra för-av ny som
utsättningar för tillgång till infonnation, service och sociala kon-
takter. äldre finns hinderFör både och möjligheter i denna ut-
veckling. hyser förhoppningenJag detta kommer bli belystatt att

det strategiska arbete i IT-frågor för närvarande pågårgenom som
inom regeringskansliet. Med anledning mitt utredningsuppdragav
vill jag särskilt understryka användarrnöjlighetema för äldreatt
liksom för personal i vård och blir analyserade samt attomsorg
psykologiska och sociala dimensioner beaktas. underlagEtt som
på regeringens uppdrag utformats Handikappinstitutet IT förav
funktionshindrade och äldre, förslag till handlingsprogram för
åren 1998-2002 jag utmärkt för fortsattgrund ut-anser vara en
veckling.

Slutligen vill jag peka på område för ochännu mötenett nya
former för utveckla bemötande. Jag samverkan medatt avser
olika frivilligorganisationer. Samverkan med intresseorganisa-
tioner blir ibelyst andra sammanhang.

Under utredningsarbetet har jag företrädare för mycketmött ett
omfattande frivilligt arbete bland äldre och deras närstående:
Röda Korset, Svenska kyrkans råd för diakoniinstitutioner och
stadsmissioner Sveriges Kristna Råd Sveriges Frikyrko-ochsamt
samråd. blivithar informeradJag mycket varierade insatserom

riktar sig till enskilda och hela landet. fri-Denöversom grupper
villiga verksamheten vill komplettera och inte in-andraersätta

kommunernas landstingensoch Verksam-ärsatser som ansvar.
heten präglas i hög grad insatser uppmärksammarav som en-
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isocialt stödochpsykologiskt samtkontakt,skildas behov av
existen-andliga ochivägledningochsamtalsammanhang,vissa

kulturella ak-olika fonnerexempelAndrafrågor.tiella avavser
finnsanhöriga.till Detavlösningsinsatseriblandochtiviteter
olikaerfarenhetocksåfrivilligorganisationema storinom aven

mellansamarbeteitillgodoseddabli bättrebehöver ettbehov som
minaVidoch kommunerna.landstingenochorganisationerna

bordelokaltpåframförtstankarsammanträffanden har att man
for-skallsamverkanpå huröverenskommelser/planerupprätta
frå-studerarKommunförbundetSvenskaerfaritharJag attmas.

värdefulltmeningminenligtDetantal kommuner.i ett voregan
spridas ochkundeexempel" även"godatillledakundedet attom

ocksåväsentlig frågautbildningssammanhang. ärEnianvändas
aktiviteter.sinastöd förekonomisktskall fåorganisationernahur

missförståndiblandochuppfattningarolikafunnitsharDet om
bl.a.tillförhållandeisyfteroll ochorganisationernasfrivilligade

organisatio-medkontakterMinaäldre.ochvården omomsorgen
rollför-påuppmärksammamycketdeförmedlathar ärattnerna

infonneratharkvalitetsutveckling. Jagsinochdelningen egen
analyseratharKommunalarbetareförbundetSvenskamig attom

utveckling.fortsattaperspektiv äldreomsorgensockså ifrågan, av
komp-frivilligorganisationernasframhålleranalysI manen

plats"finnsframtideninfördetuppgifter ochletterande attmenar
ochvarandra "selära attbörframförsVidareför alla". att avman

be-medborgarnastillgodoseförallt stödbehöversamhället att
mellansambandtydligtfinnsdetfastslår etthov". Man att

kom-kunskap,bådasprofessionella däricke"professionella och
dettaJagpå bästa sätt". attanvändsoch anserpetens resurser

formerutvecklaförutsättningargodavittnar att sam-avnyaom
ochäldrebemötandetisituationen,enskildai denverkan, avsom

önskemåläldresdeutgå frånmåstesjälvfalletnärstående,deras
val.och
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på äldresperspektivNågra3

ochvillkoråldrandetssituation,
utvecklingäldreomsorgens

Inledningl

och huräldresituationen förbeskriverolika faktaGenom som
minabakgrund tillkapitelitid dettautvecklatsden över enges

Sundström,Gerdtoch förslag. Docentövervägandenanalyser,
förJönköping,gerontologi,Institutet for merparten un-avsvarar

derlaget.
innebärbemötandebegreppettidigare konstateratharJag att

fakto-mångapåverkassamspelömsesidigtnågon fonn avsomav
bakgrundomgivningen. Denoch hosenskildehos den somrer

kanindirektdirekt ellerfaktorerspeglar sådanaredovisas här som
ochindivid-,påäldrebemötandetförha konsekvenser grupp-av

samhällsnivå.
vanligtoch äldreomsorgåldrandebeskrivningar ärVid ettav

redovis-inleda medinvändningsñittinte angreppssätt att enmen
framkallarhälsofaktorer. Detbefolkningsutveckling ochning av

ratio-ochmedvetetutvecklats,äldreomsorgenbildenlätt attav
befolk-mellanSambandetuppgifter.grundval dessanellt, på av

tillväxtäldreomsorgens ärochningsutveckling, hälsofaktorer
Äldreomsorgen Sverige hariifrågasättas.dock och kansvagt un-

kunde för-vadvuxit långtårtiondenader de änsenaste sommera
befolkningen G.andelökandeäldresbakgrundväntas mot avav

1997.Sundström,
Äldreomsorg vid-används hardåmening begreppeti den som

65tillresursöverföringaroffentligatill allagats att personeravse
särskilda bo-bostadstillägg,pensioner,inkluderandeår och äldre,

äldreanvänderperspektivhemtjänst dettaIendeforrner och m.m.
cirkasammanlagttotalasamhälletscirka 13 procent resurser;av

sjukvård inkluderas.hälso- och16 procent, om
ivård ochaspekten på snävareviktigasteDen me-omsorg en

ochpensioneröverföringarekonomiskaexklusivening dvs. som
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bostadsbidrag enligt G. Sundström balansen mellan deär resur-
på och vård i den enskildes hem ochsatsas egetser som omsorg

de läggs på särskilt boende i olika fonner. Balansenresurser som
mellan satsningar på särskilda boendefonner och stöd till kvarbo-
ende främst hemtjänstinsatser har alltid varit Efterstötesten.en

dramatisk tillväxt hemtjänsten under 1960- och 1970-talenen av
minskar den på många håll. En växande andelnu av resurserna
går till särskilda boendeformer medan den näröppna omsorgen
allt färre. Totalt får överhuvudtaget färre äldre någon form av

Åroffentlig 1996 använde 9 65 årprocentomsorg. av personer
och äldre hemtjänst och bodde i8 särskilda boendefor-procent

Statistiskt antalet får hemtjänst tillbakaärsettmer. personer som
på 1967 års nivå.

Om hemsjukvårdsinsatser saknas nationell statistik. Tillgäng-
lig kunskap tyder dock på dessa insatser under lång tid legat påatt

förhållandevis konstant nivå. Akutsjukvårdens går ien resurser
utsträckning till äldre for knappt hälftenstor personer som svarar

Äldresalla inläggningar. användning den slutna vårdenav av
tycks inte ha ändrats påtagligt under de årtiondena. Ensenaste
liten äldre använder del de samlade vårdresur-storgrupp en av

Flertalet använder vård i begränsad omfattning och någraserna.
ingen vård alls. väl käntDet vissa sjukdomar ochnästan är att

följdsjukdomar kräver åtgärder i anspråk deltar storsom en av
sjukvårdens resurser.

Vid diskussioner andel äldre i befolkningen med ohälsa,om
vårdinsatser bör inte enbart granska statistiskam.m. man genom-
snitt, såsom andel befinner sig i särskilt boende. börMansom
inte heller fasta på uppgifter genomsnittlig hälsa efter-ta etc.,om

det då finns tendens bortse från den långsiktiga riskenattsom en
for ohälsa. Något förhållande kan mycket väl bli mindret.ex.
vanligt i genomsnitt, ändå vanligt på längre sikt, dvs.men mer en
risk kan öka det i det statistiska materialet.utan att syns

Totalt varierar kostnaderna for vård och äldresett omsorg om
påtagligt mellan kommunerna. Mindre kommuner i glesbygd
lägger proportionsvis på vård och äldremer resurser omsorg om

andra kommuntyper. hela riketän I använder i ålders-l7 procent
år65 och äldre någon form vård och Dessagruppen av omsorg.

insatser kostar i genomsnitt 240 000 kr/brukare år, iellerper ge-
nomsnitt 43 000 kr/ äldre invånare år.per
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Befolkningsutveckling3.2

Åldrandet harbefolkningeni ägnats3.2.1

decennieriuppmärksamhet
männi-miljoner8,8befolkningenÅr svenskaomfattade den1996

ochdemografernågotåldrats,längeBefolkningen harskor. som
ekono-började1930-taletbörjanpåpekade. ItidigtStatistiker av

konsekvenserna.samhällsekonomiskadeuppmärksammaattmer
frågan1934befolkningsfråganiKrisMyrdals ommakarnaI var

födel-lågadetfrågancentrallikaåldrandebefolkningens omsom
MyrdalMakamamindre observerat.blivitdockharsetalet. Detta

ochäldreför överkostnadernastigandedesinuttalade överoro
integivetvisochbefolkningen. Detta är"förgubbningen" varav

uttryckteanalyserfranskaSärskiltangelägenhet.svenskbara en
16år 1950 procentRedanutvecklingen. avtidigt över varstor oro

äldre.ochårbefolkning 60Frankrikes
bekym-likainteekonomerochdemografersvenskaSenare var

hänvisadeÅldringsvårdsutredning 1956:1SOUårs1952rade.
totaltförsörjningsbördan settkonstateradeutredningar atttill som

deuppvägdesäldre attfleralltblevdetobetydligt. Attökat av
försörja. Detbarnallt färrehade attåldrarnayrkesverksamma

likakostarinsatserbehövergamlaochdå barn somattantogs
framövermycketsåblir inte störreFörsörjningsbördanmycket.

kanskeidagProblemet ärförvärvsarbete.i snararedemför ärsom
År 1956totaltresursfördelningen sett.ochperspektivfråga omen

avskräck-knappastförsörjningsbördanökandenågotdenansågs
produktivitetssteg-fortgåendedenbakgrundenande hög mot av

ochutvecklingfredligfortsattförutsättningUnderringen. enav
detansågspolitiksysselsättningensfullavid denfasthållandeett

åldersförskjut-gälldedetfarhågortillskäl närfinnasknappast
SOUlevnadsstandardochSamhällsekonomipåinverkanningens

1930-underförhållandenauppfattadesolikaSå19. re-1956:1 s.
dagensmedjämföraanledningfinns att1950-talen. Detspektive

observatörer,flestadeliksomdrar,2000HSUperspektiv.
knappastslutsatsenmfl.Socialstyrelsen attforskare, resurserna
verkligadeinte baramöjligenProblemettill.räcka ärkommer att

iattitydernaocksåochvården utanförkostnaderna omsorgen
samhället.
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3.2.2 allraDe äldsta blir allt fler

Åldrandet i den svenska befolkningen har i upphört.stort settnu
Det förhållandet antalet ochär andelenatt 80 år ochnya personer

Åräldre kraftigt.växer 1996 17,4 befolkningenprocentvar av
65 år eller äldre 1,5 miljoner personer och 5 procent övervar
80 år 421 000 personer. Befolkningsprognoser fram till år 2025
visar antaletatt 65 år förhålleröver sig konstant depersoner när-

åren. kraftigEn ökningmaste sker därefter till två miljoner per-
år 2050. Beträffande de allra äldsta, 80 årsoner ochpersoner

äldre, föreligger något ojämn utveckling. beräknasDe år 2020en
cirka halv miljon och år 2050 700 000vara näraen personer vara

Alla tidigare har påtagligt underskattat ök-personer. prognoser
ningen de allra äldsta. Vid sekelskiftet uppskattas antaletav per-

80 år och äldreär uppgå till drygt 450 000soner som personer.

3.2.3 Stora skillnader mellan kommunerna

iblandEtt förbisett faktum befolkningsstrukturär ochatt sanno-
likt befolkningsutvecklingäven varierar starkt mellan svenska
kommuner. Andelen 65 år och äldre och år80personer personer
och äldre i vissa kommunerär och regioner mycket liten, i andra
mycket genomsnittet.större Tillän detta kommer skillnader i
äldres civilstånd och andelen ensamboende. De storstädernatre
har proportionsvis många ogifta och många ensamboende äldre i
sin befolkning.

Befolkningsstrukturen vid viss tidpunkt givetvis intres-ären
därför den ställer olikasant krav påatt vården och omsorgen,

något bl.a. visas i Svenska Kommunförbundets utredningarsom
Svenska Kommunförbundet,l995. Om befolkningsutvecklingen

vi betydligt mindre.vet Ett antal kommuner har redan haft sin
"åldringsexplosion", både äldre i allmänhet och de allraav av
äldsta. Norrköping exempel påär sådan kommun.ett Antaleten

år65 och äldre liksom även 80 år och äldrepersoner personer
kommer där inte öka fram tillatt nämnvärt omkring år 2025.
Kommunens uppgift blir därför behålla den standardattmera som
redan finns i insatserna till äldre klara ökandeän behov.att I
andra kommuner ligger dessa utmaningar i framtiden ochsnarare
kan då sannolikt bli mycket stora.

Det finns ingen central myndighet eller motsvarande som, en-
ligt uppgift från Svenska Kommunförbundet, har tagit fram över-
siktliga befolkningsprognoser för kommuner och regioner. Detta
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Års-bruk. Iförenskilda kommunerna t.ex.egetombesörjs deav
uppgifterelementäraendastfinnskommunerSverigesförbok om

Vissa kommunerbefolkningssammansättningen.aktuelladen
äldre personerproportionsvis fåidagförortskommuner harofta

802färre ärgamlamycket procentrespektive änäldreochår65
iochinlandetsärskilt iandra kommuner,äldre. Iår och norra
befolk-med 25 procentdet överSverige, motsatta,mönstret avär

år806 7 äroch äldreår procent65i åldersgruppenningen varav -
och äldre.

dencirka 10uppmärksammas procentdessutom attbörDet av
invandrare.ochflyktingarutlandsfödda,befolkningenäldre är

ivarit 90027invandringsöverskottetåren harfemDe senaste
ganskafortfarandegenomsnittiutlandsföddagenomsnitt. ärDe

derasförsigförbereda mötabörjat attharFå kommuner"unga".
Ännu in-harfärre kommunervård ochbehovökande omsorg.av

äldreförvårdformerochstöd-olikautvecklatellerbehovventerat
HeikkiläGaunt D.,avbelystsharfrågorländer. Dessaandrafrån

ochvårdiInvandrareiHajighasemi F.och rapporten omsorgK.
1997:76.SOUäldrebemötandefråga avomen-

äldstaallrabland demajoritetiKvinnorna3.2.4

kvinnorår för81,5år 1996:SverigeihögMedellivslängden är
lågpådetta ytterstallt berorFramförmän.föråroch 76,5 en

livslängdåterståendeivinsterockså påbamadödlighet, men
för-gamla. Dessamycketgamla ochblirAllt flerbland vuxna.

oftastgamlamycket ärkönsaspekt. Deocksåharhållanden en
kvinnorobetydligt fler män,änfinnsålderårsVidkvinnor. 70

flergångerrespektive 2,5flergånger1,5kvinnornaårvid 80 är
ochår95blandkvinnorflergånger3,5vid år. Det90 är personer

gångerkvinnorna 5ellerhundra ärBland demäldre. är mersom
snabbareökat ändockharlivslängd1996. Männensårfler

järn-trendbrottl980-talet. Det ärmitten ettsedankvinnornas av
delbe-l997:1,l9,decennier SOUföregåendemedfört närmast

gifta, vilketgamlaflerAllt29.2000,HSUtänkande s.av
undergångnågonensamståendeblirallt flerinnebärockså att

oftasågångercirkadettadrabbasKvinnorna treålderdomen. av
änkor/änklingarbefolkningeniflerTidigaremännen. varsom

årsdagen.före 65redan
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3.3 Ekonomi och boende

Äldre3.3.1 får det ekonomiskt alltsom grupp
bättre, men...

Att äldre har det ekonomiskt bättre idag jämfört medgruppen
tidigare väl känt. officiellaIär och i massmedia harrapporter

också uppmärksammat det statistiska faktum attman gruppen
äldre fått det ekonomiskt bättre och urskiljbaraän yngre grupper
kategorier såsom barnfamiljer. varje fallI under 1980-talet och
1990-talets början gällde detta mönster.

Det ligger till hands dra slutsatser frånnära förhållandenatt
råder för till de individer bestårsom en grupp som gruppen av.

Det dock tveksamt i allmänhetär och definitivt fel det gällernär
inkomster och inkomstförändringar. Vid jämförelse mellan de
äldre och bamfamiljema kan det konstateras de befin-att senare

sig i "genomgångsstadium". De berörda individemas in-ettner
komster och utgifter kan säkerligen komma både öka ochatt
minska tid. I ingåröver också arbetslösa, stude-gruppen yngre
rande undvikaFör detta problem medetc. hetero-att gruppemas
genitet har det påpekats av pensionärsorganisationema att man
för få rättvisande bild bör jämföra dematt hela tiden variten som
pensionärer med dem hela tiden varit heltidsarbetande. Dåsom
utfaller jämförelsen inte längre till pensionärernas fördel.

detNär gäller äldre individer det egentligen självklartärsom
inkomstutvecklingen inte positiv. Pensionemaatt de flestaär är

äldres huvudsakliga inkomstkälla 85 inkomsterna iprocent av
genomsnitt och pensionerna så konstruerade de i principär att
skall konstant realinkomst. Ganska många äldre har vissage
övriga inkomster, åtminstone i början sitt pensionärsliv. Detav
kan handla löner och kapitalinkomster eller tillgångar i formom

fastigheter inkomsterDessa tenderar minska efter hand.etc. attav
Sammanfattningsvis betyder detta äldre i bästa fallatt personer
har oförändrad inkomst. vanligaDet dock äldres inkomsterär att
minskar. Vi lever naturligtvis individer, intesom som grupp.
Gruppens genomsnitt stiger, därför den "fylls på" medatt unga
pensionärer med goda pensioner, något dock i verklighetensom
inte hjälper de äldre pensionärerna och övriga med låga pensio-

Dessa främst ensamstående kvinnor.ärner.
statistiskaI analyser SCB:s taxeringsregister harav samma

följts tid. Analyserna bekräftaröver de beskrivnapersoner
Årentrenderna. 1991-1995 sjönk inkomsterna med till6

9 för olika åldersgrupper ålderspensionärerprocent mellan 66av
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enda de-komm. DenSCB,Torége,Janårs ålderoch 79 pers.
individuellt högrefickäldreurskiljbaramografiskt somgrupp

blevgifta,utgångslägetikvinnorinkomst sommenvarsomvar
dockinsergifta.pension Manfår högreEnsamstående änänkor.

betyderalltidinteökning attstatistisktdennalätt settatt sanna
ensamstående.ekonomiskt bättrefick detänkorna som

lev-iutredningsinstitutet harHandikappolitiskaHandu en
rörelse-äldre medintervjuat bl.a.nadsnivåundersökning 1996

ekonomiskaderasäldre dövasynskadormedhinder och samt om
upplevderörelsehindradeochsynskadadeäldreBlandsituation.

situation för-ekonomiskaderasintervjuadede63 attprocent av
hade 58äldre dövaAv procent1995-1996.årmellansämrades

erfarenhet.samma

klasstillhörighetochInkomstskillnader3.3.2

äldre,blandocksåklasskaraktärvissharInkomstskillnadema
skill-defortplantatenderartilläggspensioneringen atteftersom

kommerTill dettapensionär.blirinnanrådernader mansom
självaIfastighetsinnehavochförmögenhetiskillnader m.m.

pensionärerinomolikheterdet kanskeråderverket större gruppen
blandkvinnornasärskiltochäldstaDei någonän grupp.annan

defönnögenhet,litenochinkomsterlågamycketoftadem har
värden.betydandeoftaförfogarspeciellt överoch männenyngsta

"mognaden"gradvisadendettaavspeglardelTill aven
pensionsbelopp.högreerhållerdär depensionssystemet, yngre

såklasstrukturen,förskjutningar i attdet skettSamtidigt har unga
högredärförochtjänstemannayrkenhaftoftarepensionärer

inkomster.

kvinnorochmellanskillnaderStora män3.3.3

ochpensioneriskillnadergenerelltredovisarStatistiken stora
58Kvinnornakvinnor. utgörochäldreförinkomsterandra män

erhåller enbart 45 procentår65i åldersgruppen överprocent men
dockstatistiken skymmerindividbaseradeinkomsterna. Denav

ochgiftasärskiltoch äräldre männenmångaförhållandet att --
Om-utgifter.ochpå inkomsterdelarsannoliktfamiljerdessaatt
medochdettatillmed hänsyninkomstuppgiftemaräkning av

kvinnornavisarinkomststatistikcivilståndsfördelad atthjälp av
dettabetyderOmväntinkomsterna.i just 58får del procent av
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naturligtvis ensamstående kvinnor haratt situation.ännu sämreen
Beräkningarna gjorda på års1991 uppgifter,är dockmönstret är
generellt. visarDet också studie situationen fören senare om

Äldrecentrum,ålderspensionärer med låga inkomster Stiftelsen
S-E. Wånell, på uppdrag PRO, år 1997. Handu se tidigareav
kunde i sin undersökning Visa de äldre kvinnorna med funk-att
tionshinder i utsträckningstörre avstått från vissaän männen
tjänster på grund ekonomiska skäl. Särskilt betungandeav var
enligt dessa kvinnor hälso- och sjukvårdsavgifter och boende-
kostnader.

Män har i genomsnitt 164 000 kronor i årsinkomst medan
kvinnor har 99 000 kronor år 1995. Männen har oftare inkoms-

pensionen.utöver Det betydligtter sällan förekommandeär mer
3 procent ålder,männen, enbart har folkpension.att oavsett
Bland kvinnorna däremot det bland dem nyligenär även som
pensionerats 65 år79 tiondel enbart har folkpension.en som-
Det således betydligt fler kvinnorär har mycket låga in-som
komster. kvinnorDe också har andra pensionsförmånersom
främst ATP har vanligen relativt låga pensionsbelopp från
dessa. innebärDetta ganska äldre kvinnoratt understoren grupp
överskådlig tid kommer ha låga inkomster. Den enda urskilj-att
bara äldre kvinnor har goda inkomster deär ärgrupp av som som
ogifta. Dessa har i vissa åldrar högre inkomster och saknart.o.m.

sällan inkomst de ogiftaän männen.mer

3.3.4 Ekonomiska tillgångar

Förmögenhet

SCB:s inkomst- och förmögenhetsstatistik visar ganska mångaatt
pensionärer har sparrnedel på bank eller i fonn. Social-annan
departementet har för år beräknat1996 pensionärernas nettofor-
mögenhet till i genomsnitt 300 000 kronor cirka hälftenvarav av-

likvida tillgångar. dockDet påtaglig snedfördelningärser en av
dessa tillgångar. Stigande levnadsomkostnader bl.a. i form av
höjda avgifter ofta höjningar långt konsumentprisindexstörre än
och därmed pensionernas utveckling kan också "äta upp" dessa
besparingar i synnerhet pensionernas negativa individuellaom
utveckling beaktas. de flestaI kommuner och avgifterär taxor
inom äldreomsorgen inkomst- och förmögenhetsrelaterade.
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Kontantmarginal bland äldre

levnadsnivåundersökningar,olika undersökningar bl.a. SCB:sI
tagitslikviditetsparkapital ochfrågorår och framåt har1975 om

osäkerhetmed vissuppgifter behäñadedessa ärAven äromupp.
äldretiondelendastintressant konstateradet attatt personeraven

medkrinte få fram 000dvs. kan 13"kontantmarginal"saknar
funktions-äldre med1996visar Handukort varsel. Dock att

betydligtdöva harrörelsehindrade ochhinder synskadade,
kvinnor.gäller äldrei synnerhetdettamöjligheter ochsämre att
påverkafunktionshinder kangrundMerkostnader på avsevärtav

möjligheterna.
tiondelberäkningar leverRiksförsäkringsverketsEnligt aven

inter-"fattigdom".marginalen till Ipåpensionärerna vid eller en
i år 1996 56vjuundersökning slutet procent per-avuppgavav

blivitsituationekonomiskaår derasi åldern 65 74 attsoner -
skettintedetåren.två 38under de attprocentsämre senaste anser

det bättrede fåttförändring medannågon 5 attprocent anser
SIFO.

betydelseAvgifternas3.3.5

avgifternahurekonomiska situationaspekt på äldres ärEn annan
avgiftsutred-Socialstyrelsensekonomi.enskildespåverkar den

haranvänder äldreomsorgflestavisade dening år 1996 att som
slåravgiftshöjningamainte klartdärförlåga inkomster. Det är om

marginaleffektemasamladenågon särskild Dehårdare mot grupp.
tende-konstruktionbostadstilläggensavgifterskatter och samtav

Samtidigtinkomstförstärkningar.eventuella"äta upp"attrar
Detmellan kommunerna.i avgiftsuttagskillnaderråder stora

undersökninglokalenskilda tjänster. Entotalt och förgäller både
de äldstafjärdedelungefärJönköping visade 1996i att aven

hemtjänstenavgifterna föroch äldre ansågårpersoner 80 att var
Enligtfrån hjälp.delvisavstod därför helt ellerför höga. De en

heltalla äldretiondelundersökning det högstär somavenannan
Under-avgifterna.hemtjänst på grundfråndelvis avståreller av

varierandemed mycketigenomfördes kommunersökningen av-
synbara försäm-föranlederdettahemtjänsten. Omgiftsuttag för

Sundström 1996,frågai livsvillkorenringar öppenär ännu en
tillkallats förnyligenharsärskild utredare attThulin 1996. En

innebärpå avgiftermån nivånkartlägga i vad attbl.a. en-m.m.
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skilda kostnadsskäl olikaavstår från insatser dir. 1997:11,av se
1.4.

3.4 Boendeformer

Äldres3.4.1 boendemönster

generellaDet kan äldres bostadsförhållandensägamest man om
också det intressanta, nämligen de inte påtagligtär mest att av-

viker från befolkningens boendemönster i inte alltidharDetstort.
varit så börjanoch det inte heller i många andra länder. Iär av
1950-talet saknade tionde pensionär bostad. boddeDevar en egen
inhysta i bostäder tillhörde släktingar, arbetsgivaregamlasom

Äldre bodde ofta trångt låg standardomodemt, och medetc. samt
Äldressaknade telefon bostadssituation kartlades ingåendem.m.

Åldringsvårdsutredning1952 års SOU 1956:1 ocksåav som
lämnade förslag på åtgärder. Bostadsbidragen möjliggjorde en
efterfrågan rymligapå och bra bostäder. åren harDe senaste an-

bidragsmottagaretalet minskat. Skälet till detta torde främst vara
högre pensioner/inkomster och förändrade regelsystem för bo-
stadsstöd.

Idag det svårt finna trångt eller omodemt.äldre borär att som
Senaste ULFdata SCB:s Levnadsnivåundersökningar, avser per-

år och äldre, år 1988/8965 knappt äratt procentsoner anger en
itrångbodda och dusch/bad. borsaknar 45att tre procent procent

småhus. uppgifterna från folk- och bostadsräkningamaSenaste
visar sak. Enligt vissa undersökningar från 1980-talet ärsamma
bristfällig bostadsstandard sällan direkt orsak till äldres flytt-en
ning till särskilda boendeformer. Oftast det andra faktorer,

Äldresfrämst ökade behov vård och bostadsstandardav omsorg.
kan till-dock låg i andra avseenden, bl.a. bristandevara genom
gänglighet i den miljön, vilket försvårar den dagliga livs-yttre
föringen. fjärdedel bland äldre bor eller fleraEn trapporen upp

hiss åtta tio inte sinoch kan nå bostad med rullstol. Dess-utan av
har avstånd till affärer serviceoch betydelse.utom annan

3.4.2 kvinnor ensamboendeFrämst är

vari genomsnitt cirka tiondel ensamboende.Förr alla äldreen av
början idagI 1950-talet andelen den drygt27 ärprocent,av var

kvinnor40 främst borDet Ensam-ärprocent. som ensamma.
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ochockså klass-harhar ökat. Mönstretbland demboendet en
deovanligt äldremyckettycks mänkönsaspekt. Det att urvara

mellanSammanboendesamhällsskikten borövre gene-ensamma.
i Sverige.ovanligt Numeramycket ärockså blivitharrationerna

medtillsammansboralla äldrebaradet procentett somavpar
äldre,förhushållsfonnertvåbarafinns isina barn. Det settstort

make/maka.medsammanboendeensamboende eller
nordisktmed åldernstigerensamboendeandelen är ettAtt
andelenperspektivinternationelltvanliga i är attDet ettmönster.

hjälp-ökandegrundåldrar påi högreminskarensamboende av
ikanfrån samhället. Dethjälpstöd ochavsaknadbehov och av

kvinnor-cirka 70ocksåperspektiv procentsvenskt attnoteras av
sista lev-denborcirka 30och männenprocent ensammaavna

nadstiden.

för äldreboendeformerSärskilda3.4.3

ochför vårdSCBstatistikenoffentligaEnligt den omsorg om
i1996år år79 sär-65åldersgruppenboddeäldre 3 procent av -

år bodde 15åldern 80 89 procentboendeforrner. Iskilda av-
Blandsärskilt boende.ikvinnornaoch 21 ettprocentmännen av

respektive 50andelarna 42äldreår och procent90 ärpersoner
andelenminskningkontinuerligt skettharDet somprocent. aven

32också konstaterakan procentboende.i särskilt Man attbor av
betydligtgenomsnittligt änboende Dede ärmän.är yngre

jämförteller äldreåttio årBland 67kvinnorna. procentärmännen
både fördockstigerMedelåldernkvinnorna.med 78 procent av

kvinnor.och formän
olikasärskiljamöjligtdet inte typerstatistiknuvarande attI är

servicelågenheter/ålderdomshern/sjukhem/-boendeformer somav
boende-särskildabetecknasgruppboende De somnumeram.m.

olikadeTidigare,socialtjänstlagen. när§enligt 20former
framkomstatistiken,urskiljas ikunde storaboendefonnema

ihadelångtidsvårdövrigochSjukhemi standard.skillnader
saknadesdessamajoritetstandard. Isärklass lägst aven

tilldelademångai de privata etc.toalett/bad utrymmena, rum
boendefonnema.övrigaförhållanden i deskillnad från
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Kvarvarande brister höjning i boendestandardtrots

Under de åren har det skett väsentlig höjning bo-senaste en av
stadsstandarden i de särskilda boendefonnerna, brister kvar-men
står. Det 1996 23 dem ibor särskilt boendeär procent av som

saknar toalett, saknar33 dusch/bad och 10procentsom egen egen
delar bostad med maka/make motsvarande.procent Avänannan

samtliga bostadsenheter det cirka 4 fler-är ärprocent som
bäddsrum. Ungefär bostäderna35 har 2 och kökprocent av rum
eller fler tycks också rådaDet skillnader mellan kommu-rum.

Skillnaderna sammanhänger med hur vanligt före-mestnerna.
kommande sjukhemsboendet motsvarande i kommunerna.är

harDetta dock inte kunnat analyseras i detalj eftersom uppgifter
saknas.

Framförallt kvinnor arbetarklassen bor i särskilt boendeur

Det känt de flyttar in i särskilda boendefonner tillhörär att som
samhällets minst privilegierade. oftare kvinnor, ogiftaDet är
och/eller barnlösa kvinnor och kvinnor arbetarklassen. Såur var
det förr och så det fortfarande i ganska hög utsträckning.är

Flera undersökningar i Sverige och utomlands på 1980-talet
påvisade dessa översiktlig kunskap helamönster, men om grupp-

boende saknas. Troligen har dessa klasskillnader utjämnatsen
efter hand i Sverige sociala faktorer allt mindreatt ärgenom
orsak till flyttning till särskild boendefonn. Skillnaderna ären
sannolikt mindre i utomnordiska länder. ändå in-Detän är av

4 arbetare facklärda i jäm-tresse att notera att procent av
förelse med tjänstemän1 högre bor i ålderdoms-procent

Ävenhem/sjukhem. skillnader i utbildning kan observeras. 3 pro-
dem endast har folkskola respektive 1cent procentav som av

dem har högre utbildning bor i ålderdomshem/sjukhem. Desom
klassmässiga skillnaderna mindre bland dem bor i service-är som
lägenheter SCB, 1993.
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modeller3.4.4 Nya

cirka tio olika "seniorboende"De åren har slag privatsenaste av
"äldreboende" fram. Bland år och äldrem.m. 65växt personer

i omfattar idagbor cirka sådana boendefonner. Dessaprocenten
till-cirka lägenheter. har, enligt den enda10 000 15 000 De-

gängliga inventeringen, sin spridning främst i södra och mellersta
Sverige. mycket vanlig upplåtelseform förBostadsrätt är en
seniorbostäder. erbjuds service, måltidersällanMer Boen-m.m.

varierar kraftigt mellan fåtal privatadekostnadema enheterna. Ett
sjuk- och vårdhem finns Malmberg Sundström 1991.även

förefaller icke-offentlig service i den bostad-Det som om egna
Tillförlitliga uppgifter tiondelökar. saknas, närmare aven men en

anlita tjänster.år bedöms sådana former75-80 De ärpersoner av
olika sin alltifrån tjänster portvaktermycket till karaktär, somav

till service utförsextraknäcker och städhjälp"svart" avsom
Cirka ekono-entreprenadföretag och vårdbolag. de5 procent av

miska inom den offentliga vården och omomsorgenresurserna
cirkaäldre uppskattas utlagda på privata utförare vilket berörvara

Socialstyrelsen9 brukarna 1996.procent av

anhöriginsatserFamilj och närmiljö,3.5

internationellti historiskt och3.5.1 Familj emönster

perspektiv

förhållandenSvenska

Sverige det tämligen funnits lagstiftningI har sent om vuxnaen
barns skyldighet hand föräldrar, inte kundedessaatt ta om om

sig fattigvårdslagförsörja älva. års upphävdes år 19561918 som
på grund "ålderdom,stadgade l kap.l § denatt som av

sjukdom, eljest bristande själskrafterlyte eller kropps- eller är
försörja be-oförmögen arbete sig skall där hansatt genom --- ---

avhjälpes, fattigvård". första handhov icke annorledes erhålla I
skulle barnen för föräldrarnas försörjning kap. §.l 3 Mot-svara

skyldighetersvarande rådde beträffande föräldrars mot vuxna
barn. försörjning avsågs "underhåll och vård".Med

med revisionenkrav på föräldrar och barn försvann förstDessa
Underhålls-Föräldrabalken år prop. l978/79zl2.1979av
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skyldigheten makar emellan gäller dock fortfarande. kan haDet
sitt intresse förändringen i lagstiftningen motiverades medatt

folkpensionsför-"samhällets insatser" och de "förbättrade
/ersätter/ ekonomiska skyldighetermånema" "väl desom som nu

påpekades fortfarande fårlagligen åvilar barnen". dock detDet att
skyldighet bistå varandra iåligga båda"anses attparter som en

underhållsskyldighetenmån förmåga". den lagligaAtt upp-av
moraliska skyldig-hävdes dock inte tolkas "så barnetsskulle att

het i övrigt bistå och hjälpa vårdbehövande föräldrar skallatt tas
Tidigare kunde bam hade underhållsskyldighetbort". gente-som

ersättning från sinagamla föräldrar kräva syskon. Dessutommot
anhörigafanns tillät fattigvården från krävalagrum att er-som

haft gamla föräldrar.sättning för kostnader för derasmansom

Nordiska jämförelser

sittSverige vid jämförelse med andra länderLagstiftningen i har
familjens Danmarkintresse i ideologiskt perspektiv på roll.ett

lagregleringhar inte på åtminstone år haft motsvarande300t.ex.
skyldigheter gamla föräldrar. försök gjordes etab-Ett attmotav

avvisades.skyldighet på 1870-talet, detlera sådan lagfästen men
varit tyd-skyldigheter gamla föräldrar kan ändå haBarns ettmot
sin tillämp-och haftligt inslag i det allmänna rättsmedvetandet

iliknande, då baraning hos fattigvårdsnämnder och närmastmen
svårtden de äldre hade sin "hemort".kommun där Det är att av-

familjer i historisk tid tagitinneburit danskadettagöra attom
lagstiftning.sina gamla i Sverige med desshandsämre änom

på skillnader från 1960-talet ochInget tyder I Norge av-senare.
underhållsskyldigheten Sociallovenskaffades med den 1965.nya

övrigt varit vara fastare"hemortsrätt" tycks för haBegreppet
in-förankrat i i Sverige i Danmark, där det år 1991ochNorge än

fördes "flyttningsrätt" för boende på "plej ehj och liknande.em"

jämförelserInternationella

ianhörigas underhållsskyldighet fortfarandePå kontinenten är
försäk-pensionärstidskrifter marknadsförskraft. franskaI t.ex.
Enligtringar blir hjälpbehövande.skall falla den dagut mansom

sinaumgås medreklamen skall med kunnagott samveteman
lagstiftningenbarn känna sig till last. spanskaDen ärutan att vara

underhålls-strikt vilka släktled haroch räknar noggrant upp som
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japanskaavstånd finns detskyldigheter. På litet längre systemet,
under-ochfunnits överensstämmelse mellandär förutdet arvsrätt

olikt detdvs. inteåvilande äldstehållsskyldighet främst sonen,
tidi Sverige. har pågång fanns Detsystern senare argu-som en

lagstiftadeKinaiåterinförande detta Japan.förmenterats av
försorgmateriell ochskyldighet dranyligen barns att annanom

motsvarandenyligen införtSingapore hargamla föräldrar. enom
därsärskild domstolinförtlagstiftning. har dessutomDär enman

ellerföräldrarkanmed krav på barnenärenden tas avupp, av
andra.

olikaforskning belyserpraktiskt ingenfinnsDet taget as-som
iföräldrarunderhållsskyldighet gamlapåpekter väst-gentemot

med äldreintervjuervissa uppgifter frånSverige finnsvärlden. I
hand dem. Denföräldrar ochderas tog omvem sompersoner om

delerhöll iblandskötte föräldrarna,i syskonskaran störreensom
Sundström 1988.kvarlåtenskapenav

Äldre närståendeoch deras3.5.2

Familjenätverket kring äldre har stärkts

stärkts,faktisktfamiljenätet kring äldreförvånar mångaDet att
medvid jämförelsertid. framgårinte försvagats, under Detsenare

proportions-femtio-hundra år sedan. Då detförhållandena för var
förblevbefolkningengifta. Betydligt fler ivis färre äldre som var

hadevarit gifta det fåogifta. någon gångBland dem somvarsom
också barnlösa. Atti livet. Ganska mångamaka/make kvar var

slitstarkavåra"alla så många barn förr"hade myter.är mesten av
allmäntmiljon människor skulle deemigrationen på någonTrots

Sverigesinneburiti så fall haomtalade bamaskaroma attstora
gifteden idag. Mångabefolkning många gånger större än ärvar

barnadödlighetensig fick få barn.och därför Dessutomsent var
årsfrån 1935/36kunskap dettaSärskilt detaljerad vårärstor. om

invente-bamantalfolkräkning, medborgarnassärskilda där m.m.
rades ytterst noggrant.

År få bam.pensionärerna i allmänhet 22hade1954 procent
två barn och 22hade ellersaknade helt barn, 32 ettprocent pro-

så-Majoriteten hade1956:1.hade eller fyra barn SOUcent tre
År och få harandelen barnlösa lägreledes högst två barn. 1994 är

familjenätetdet tätnandeaspektbara enda bam. Enett annan av
fort-pensionärercirka procent nyblivnaså många 15-20är att

studier hela 40Enligt danska harförälder/rar i livetfarande har

l7-l5l44
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föräldrar och/eller svärföräldrar i livet de självanärprocent
kommer i pensionsåldem.

också årentillBarnen är

Att pensionär fortfarande ha föräldrar i livet innebärkvarsom
samtidigt hjälpmånga äldre behöver och stöd har barnatt som

inte dis-också till åren. beaktas alltid vid förslag ochDetärsom
kussioner barnen skall hand sina gamla föräldrar.att taom om

effekterna för äktenskapsbildning och barna-När mönstrenav
födande slår igenom fullt vigselåldramapå 1940-50-talen ut
sjönk bli tydligare. Samtidigtdå dramatiskt kommer detta änatt

omkring sig:innebär allt fler har många generationerdet tre-,att
ovanliga.fyra- femgenerationsfamiljer inte längreoch ärt.o.m.

Tidigare aldrig träffa far- och morföräld-det många harmsomvar
vi idag vid viss ålderallmänt kan konstateraMer attrar. man en

släktingar i livet jämfört medsamtidigt har betydligt fler nära
beräkningarnyligen visats i amerikanskaår har1900. Dettat.ex.

Sverige.tidigare studier både i USA ochbekräftarsom

på avståndMånga anhörigahar nära

boende inomäldre har eller flera barnFörbluffande många ett
två borrimligt mycket Endastavstånd eller nära. procentt.o.m.

itillsammans ungefär tiondel har barnmed bam, grann-men en
några mils avstånd.flesta dem på högst Inteskapet och de har

mycket längresitt barn såheller äldre i glesbygd har närmaste
bort andra äldre.än

då äldresårs undersökning,Jämfört med uppgifter från 1954
harkartlagda SOU 1956:1,avstånd till sina barn blev noggrant

inte något fler har detavstånden ökat märkbart, närmasteäven om
medtio mil cirka tiobarnet bortän procent av personermer

rörlighet, isannolikt på ökad socialbam. beror främstDetta som
amerikanskarörlighet. Vi frånsig medför geografiskockså vet

föräldrarna.undersökningar detta "godtas" de gamla Det äratt av
det också kankälla till stolthet, utgöraävensnarast pro-omen

flyttningaralltid påblem. Avståndet behöver inte bero barnens
livsmönster.föräldrarnaskan också resultatettutan vara av

beskrivnai sammanhanget debör kanske påpekasDet att
ifrån horisont.annorlunda barnens Personerkanmönstren utse

bortgenomsnittligt sina föräldrar längre40-50-årsåldem har än
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sanningbeskrivits. enkel matematiskvad här Detta är somsom en
någraföljer "sprids tillåter inte drabarnen ut", attattav men oss

situation.slutsatser föräldrarnasom

generationernaStort mellanumgänge

relativa geografiska det kanskebakgrund denna närhetMot ärav
generationerna.inte förvånande mellan Jäm-umgänget äratt stort

personligauppgifter framåt visar deförbara från år och1954 att
förbättrade kom-kontakterna ökat i omfattning bl.a. på grund av

andelminskandemunikationer och teknik. allt dömaEn attavny
samtligasocialt isolerad, cirka fyraäldre är procent personerav

Frågor subjektiv ensamhet65 84 år SCB 1993. sammagerom-
äldreintryck. länder visar svenskaJämförelser med andra att

sig mindre andra äldre SOUupplever änvara ensamma
l.1993 1

alltTvärsnittsundersökningar visar många äldre och attatt av
omfattande kontakter meddöma växande andel, har vänneren

studiecirklaraktiva i föreningar,och Många är osv.grannar.
viktigt deSamtidigt detta det konstateraär attär attsant somsom

förankringar.dessablir mycket gamla ofta förlorar många av
så småningom drabbasLongitudinella studier visar mångaatt av

ochskillnader i kontakterensamhet och isolering. finns ocksåDet
ekonomiska enligt dennätverk hänger med faktorersom samman

tidigare refererade undersökningen i Stockholm 1997 S-E.
Wånell rn.fl..

Många i sinäldre bor kvar uppväxtort

sinabeskriva äldre harDet också betydelseär att personerav var
inteTidigare studier påvisat svenskar i allmänhetharrötter. att

från denbor långt från sin de alls flyttat bortuppväxtort, om
situationSundström Vid granskning äldres nuvarande1980. av

framträder tycks inteungefär äldreDagensmönster. varasamma
tidsseriedata från åren"rotlösa" gårdagens, dömaän attmer av

bor kvar1968, och i åldern år1974, 1981 1991. 31 65-74procent
milpå hälften bor där eller högst någonNästanuppväxtorten.

"hemifrån", sintvå tredjedelar har fem mil tillhögst uppväxtort.
be-Jämfört med år har avstånden ökat något.1968 Detmönstret

till sina föde-på situationen för invandrare långa avståndmedror
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förskjuter procenttalen bearbetningarlseorter, vilket något av
Levnadsnivåundersökningama, Olle Lundberg, SOFI.

i självaKvinnor bor sällan kvarän män uppväxtorten,mer
något sannolikt har med val äktenskapspartner Igöra.attavsom

mil fore-allmänhet inte flyttat några bort.har de dock Detänmer
tillvisserligen ibland äldre flyttar tillbakakommer att man som

ifrån. förblir dock påden plats gång kom flestaDeman ensom
pensioneras. pensionärerden där de bor de Svenska ärnärort

de franskabetydligt mindre benägna flytta än t.ex.att
flyttar ipensionärerna. undersökning i Paris visar mångaEn att ut

tillprovinsema vid pensioneringen och ofta "hemorten".
många demortsperspektiv kan konstateraI äratt somman av

förhållande någotockså födda i trakten.äldre på Detta ärärorten
stark inflyttning Stockholm 60mindre uttalat i storstäder med -

procent; Samuelssoni mindre Dalby 7065 procent än orter
Öbergrespektive Schéele, Sundström 1993.1981

relativtäldre flyttarSammanfattningsvis kan konstateras att
pensionsåldern.justsällan, rörligheten ökar någotäven runtom

och i deinomflesta flyttningar korta kommungränsenDe är --
ovanliga.flyttningar myckethögsta åldrarna, år och äldre,80 är

redovisas i mitt delbe-Uppgifter flyttmönsteräldres närmareom
äldre SOUflytta fråga bemötandetänkande Rätt att om aven-

1996:161.

relativt vanligtYtliga grannkontakter är

Äldre och de bortid i sina bostäderbor ofta mycket långpersoner
äldre harinnebär mångavanligen "åldrade" områden.i Det att

kontakten medsig vilket bordejämnåriga omkring gynna
dock påolika undersökningar tyderUppgifter i flera attgrannar.

Undersökningarnagrannkontakter.många ytligaäldre enbart har
hjälpinsatservissavilken omfattningbesvarar inte i grannar ger

enligtbetydelseeller håller viss "uppsikt". Grannar kan ha stor
isig inteolika undersökningar, delokala om-men engagerar

familjen elleromsorgsuppgifter; sådant förbehållsfattande
före-landsting. Grannkontaktemakommun och"samhället", dvs.

SOU 1956:1,sedan årfaller inte ha ändrats 1954 närnämnvärt
bodde på landsbygden.många de äldre fortfarandeav
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vård- omsorgsgivareFamiljen ochsom

Familjen omsorgsgivare betyder i praktiken omsorgsutbytesom
Viktigastmed hustrun/mannen eller bamen. dessa är partnern,av

finns ochmakan/maken, dämäst barnen, dessa i närhetennär
"tillgängliga". jämförbara riks-själva friska och Att dömaär av

undersökningar och lokala studier SundströmSzebehely 1993
liggerhar anhöriginsatserna ökat under 1980-90-talet.1996 Det

till anhöriginsatsema till minskan-hands koppla de ökadenära att
offentliga insatser. minskning har dock för detde Denna mesta

in" i hemtjänstsyste-inneburit det blivit svårare "kommaatt att
omsorgsbe-Bland väl fått hemtjänst gällerdem närmet. attsom

så ökar också insatserna både från kom-hoven efter hand ökar,
idag jäm-från anhöriga. anhöriginsatsenoch de Den störremunen

inte använderförr gäller kanske dem idag allsfört med mest som
omfattning ioffentliga hjälpen det i mindreden eller ängör mot-

Ädelutvärderingenårsvarande situation för tio-femton sedan
1994:17.

undersök-informell och vård åtskilligaVad Trotsär omsorg
finns.ningar inte enkelt sammanfatta den kunskapgår det att som

frånhandlar stödet från anhöriga alltAv allt dömaatt om sam-
insatseroch känslomässigt stöd tilllyssnaatt avsersomvaro, ge

vårdvardagliga göromål i hushållet, omfattande omvårdnad samt
eller barni livets slutskede. Omsorgsgivarna oftast maka/makeär

hemtjänsten.ofta dotter, eller i kombination meden ensamma
del denväl känt närstående förDet är storatt avsvarar ennumera

ordi-i dentotala vården och b1.a. äldreomsorgen om personer
omfatt-narie Anhörigas insatser har betydligt mindrebostaden.

i särskiltning och karaktär boende.är även av annan

utförs oftaAnhöriginsatser stöd samhälletutan av

befolkningenGanska få cirka den8 ärprocent engage-av vuxna
i ñivilligorganisation ellerrade i omsorgsuppgifter något slag av

frånintresseorganisation SPF.t.ex. Röda PRO, InsatserKorset,
delvis förbiseddsamfund och församlingar är omsorg menen

dockväsentlig betydelse.tycks enligt flera uppgifter ha Det är
"frivilligorganisationen". Alltfamiljenändå denär storasom

likaomsorgsgivare i ungefärtyder på svenskarna är storatt om-
SQU 1993:82.fattning i andra västländer Insatserna gessom
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ofta stöd samhället. bara hundraDet ärutan av en av omsorgs-
givare sina insatser.har ersättning från kommunen försom

halv miljon och något fler kvinnor kan beräk-Nästan mänen
anhöriga omsorgsgivare i Sverige. Totalt detoch ärnas vara

1995 anställda kommunen4000 är som an-personer som av
hörigvårdare, vilket innebär den enskilde officiellt har hem-att
tjänst, Ytterligareoch på vanligt betalar avgift. 7000 harsätt en
anhörigbidrag, fortsättning på dekannärmastsom ses som en

hemsjukvårdsbidragen.gamla
offentligt till anhöriga utför vård ochFlera former stödav som

År anhörig-har skurits ned efter hand. fanns 18 5001970omsorg
i hemtjänsten.vårdare, då utgjorde all personal24 procentsom av

närståendepenningentill anhörigvårdareväxande stödforrnEn är
försäkrings-år 1996 erhölldrygt 6500 genomsom personer
introduktio-vuxit långsamt sedankassoma. stödforrn harDenna

år 1989.nen

närståendepenningFrämst kvinnor uppbär

demNärståendepenningen avsedd stödfonn förär somsom
medvid oftast livshotande, sjukdomarvårdar närstående svåra,

avlidervaraktighet. de cirkavårdbehov viss Av 100 000 somav
höratjugo-trettio beräknasårligen i Sverige kan kanske procent

möjlig och lämplig. dettill kategori anhörighjälp Idär är pers-en
dåliginte alltförpektivet ersättning till vårdarekanske 7000är en

viriktigt värdera detta behöverbehovstäckning. För vetaatt mer
Tillgängligavid livets slut.hjälpbehov och sjukdomsförloppom

kompletteras i dettaundersökningar bra skulle behövaär av-men
Ädelutvärderingen 1995:9.seende Rinell 1990,Hermansson

RiksförsäkringsverketsspecialtabuleringarMed hjälp av av
möjligtstatistik närståendepenningen år det1995över är att enge

respektive vård. kanbild dem vårdar Det noterastar emotav som
tillhör försäkringskassa ide flesta 3/4 de berördaatt sammaav

mellangeografiska avståndenlän. bekräftar de ofta kortaDet
Utnyttjande närståendepen-familjemedlemmar/närstående. av

med hänsynningen ungefär lika ovanligt i alla läntycks vara
till folkmängd/befolkningsstruktur.tagen

föräld-tio handlar det vårdungefär fallI om avsex av
situationerdessarar/svärföräldrar. Vårdaren i 75är procent enav

tredje-make/maka. Tvåkvinna. Cirka tjugo vårdprocent avser av
mindre andel cirkakvinna vårdar sin make. 3delar Enär en som

det sigbam. de allra flesta fallprocent vård I röravser av vuxna
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familjerelationer. undersökning i Jönköpingsmycket Ennäraom
beskrivning och Hult,län ingående Sundströmger en mera

1997.

äldreHälsa och ñinktionsfönnåga hos3.6

ålder och3.6.1 Sambandet mellan

funktionsförmåga

definiera ålderdom.inte alldeles självklart hur vi skallDet är
gränsdrag-Administrativt-utredningstekniskt kronologiskär en

rimliga. omsorgssynpunkt ålders-ning troligen den enda Ur är
mitten65-75/79 år allt mindre intressant. Sedan 1980-avgruppen

"försvunnit" social-talet i åldrar frånhar dessa nästanpersoner
särskilttjänsten. insatser i form hemtjänst ochAndelen med av
rimligti mycket låg. förefollboende dessa åldersgrupper Detär

utredningar gjordes på 1980-dra vid år i de80gränsenatt som
lämpligare.talet; idag skulle kanske 85-årsgränsen vara

definition ålderdomsig självklart vidkanDet tate att en av
funktionsned-sjukdomar ochhänsyn till vanligt det medhur är

flera skäli viss ålder.sättningar hjälpbehov Dettasamt ger aven
procentandel iinte korrekt bild. Visserligen ökar prevalensenen

ellerviss sjukdom eller harviss ålder lider ettetc.en som av en
ålder.påtagligt efter ungefär årsflera funktionshinder ganska 80

bemärkel-otillräcklig bild åldrandet i denändåDet närger en av
funktionsnedsättningar deegentligen inträder. Många har somsen

pensionsåldern.haft tidig fått föresedan ålder eller vuxnasom
sig också så många fler vad kanförhållerDet änatt avman ana

demenssjuk-funktionsnedsättningar ochprevalenstalen hinner få
inte" eftersom för-domar mellan två mätpunkter. "synsDem.m.

avlida innan deockså hinnerhållandevis många av personerna
naturligtvis deskulle kommit ingå i prevalenstal, medannästaatt

till-påfriska kvar. belyser dettaännu oftare lever Data ettsom
såfinns indikationer påförlitligt saknas det klaraäven attsätt om

Zarit, Johanssonfallet, vid demenssjukdomarär t.ex.
1995.Malmberg
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ohälsa, funktionsförrnåga3.6.2 Sambandet mellan

klasstillhörighetoch

funktionsförmåga olika slagkänt ohälsa och nedsattDet är att av
vilka också har kortarevanligare bland äldre arbetarklassen,är ur

Skillnadernalivslängd Thorslund, Lundberg Parker, 1993.
tidigareockså uppmärksammas. dörmellan könen skall Männen

funktionsnedsätt-Kvinnorna har oftareoch kanske "abrupt".mer
tid.allvarlig och under längreningar, mindre karaktärmen av

rimligt tills vidarebrist definitioner förefaller detpå bättreI att
uppdelningama år och äldre ochhålla fast vid de traditionella 65

tidmedge jämförelserår och äldre. har fördelen80 De överatt
vanligenstatistikenoch ofta också med andra länder, eftersom

avgränsningar.använder dessa
funktionsförmåga har berörtsålder ochSambandet mellan

viss ålder dåomöjligt fastställasvårt ellerDet är att manenovan.
också beaktablir "gammal". därför brafysiologiskt Det attvore

enkla,risker olika sjukdomar enbartför än presenteraattsnarare
sjuk-för ofta olikagenomsnittliga procenttal prevalenstal hur
före-funktionsnedsättningar, fysiologiska värdendomar, etc.
allt-befolkningen vid olika åldrar. kankommer i Det ge ensenare

innebäregentligenför ytlig bild vad åldrandetförenklad och av
vanligtgenomsnittstal för hurför enskilda Låga ett pro-personer.

enskilda indi-ofta inte för deblem i viss åldersgrupp gällerär en
viderna tid.och över

vanliga blandproblemframkommerDet äratt sammansatta
funktionsnedsättningvid psykisk-intellektuelläldre, särskilt

demensliknande tillstånd.demenssjukdomar och andra En
funktions-minoritet procent har godbland äldre 23personer

påförmåga i har enbart svårigheteralla avseenden, atten grupp
praktiskasjukdomar/funktionsnedsättningar klaragrund sinaav

majoritet procent har komp-hushållsgöromål medan 55en mer
lexa problem.

demenssjukdom underStudier visar risken få någonattatt
vanligen Visserligenålderdomen väsentligt högreär än tror.man

harriktigt år och äldredet endast 655är att procent av personer
idrabbats redannågon demenssjukdom, har20nära procentmen

beräkningar drabbasåldern år och år. Enligt vissamellan 67 83
Kanskeminst demenssjukdomar innan de avlider.25 procent av

psykiska funktionsned-det lika många drabbas andraär som av
studie visat hursättningar mfl. harSundström 1991. En annan
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viss sjukdom kraftigtprevalenstalen i olika åldrar andel med en
Överdödlighetenunderskattar risken. bland de drabbade "håller

ned" andelen med sjukdomen vid varje tidpunkt, vilket får attoss
underskatta risken Zarit, Johansson Malmberg 1995.

i sjukdomarKönsskillnader förekomst av

undersökningar finner högre förekomst prevalensmångaI man
kvinnorolika sjukdomar bland blandän män, trotsav m.m. som

avlider tidigare. nalkas frågan fastställa hurdetta Ett sätt äratt att
"farlig" sjukdomen GENDER-undersökningenden s.k.Iär. av

sällansvenska och kvinnors åldrande fann mänmäns attman mer
oftarefick flera olika sjukdomar. drabbas äldreDäremot män av

sjukdomar Underlivshotande eller direkt dödande Gould 1997.
arbetslivet betrak-år olika förutsättningarna i bl.a.har desenare

kvinnorsflera anledningar till olikheter i ochmänstats som en av
sjuklighet SoS 1997:18.

funktionsnedsättningarFlera

studie visar förekomstenBeräkningar i longitudinell att aven
i åldersgruppema,flera samtidiga funktionshinder hög deär övre

företill Vid sista undersökningen eller62 77procent procent.
kan högstdessförinnan andelen Såledesdödsfallet 83är procent.

drabbats fleramed få gå bort ha17 räkna utan attprocent att av
tion-liggerfunktionsnedsättningar; troligen andelen närmare en

uppgifter i lokal under-del. skulle ungefär medDetta stämma en
avlidercirka tiosökning, där det konstateras utanatt procent mer

Rinell 1990.påtagliga nedsättningar dessförinnan Hermansson
relativt kortMaterialet tyder de flesta tillstånden hadepå att var-

aktighet.
år itotalundersökning alla äldre avled underI etten av som

fåtallandsting många baraMalmöhus läns använde ettpersoner
inga allsinsatser sjukvården användefrån och 5 procent

Ädelutvärderingen cirkahela befolkningen har1995:9. I en
år. Några drab-tredjedel ingen kontakt med sjukvården under ett

i Tiobas alltså inte alls, medan andra det hög grad.gör procent av
hälftenpatienterna inom sjukvården beräknas använda än avmer

årpatienter hälften 65Av dessa är än personerresurserna. mer
tioMalmöundersökningen konstaterade ocksåoch äldre. att pro-
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sjukvårdsresursema går till vård under det sista levnads-cent av
året.

H70-undersökningen iDen s.k. Göteborg kan också belysa
frågan. följthar 70-årsgrupper delenDär störreman genom av
deras ålderdom och kompletterat med "kullar" 70-åringar.nya av
Studierna har visat gradvisa dramatiska förbättringarmen av
äldres funktionsfönnåga.hälsa och Om detta också gäller de allra
äldsta Visserligenosäkert. kan tendenser i denär mer man se

Äldre-ULFriktningen, isärskilt den s.k. Metodiska1994.senaste
skillnader mellan olika undersökningar dock till försiktig-manar
het vid tolkning resultaten. möjligt deDet är mät-att senasteav
ningarna alltför bildljus de allra äldstas hälsager en av
Ädelutvärderingen Ädelutvärderingen1994: och 1996:6.17

levnadsvillkor för medlemmar inomAv Derapporten om
Handikappades Riksförbund, Sveriges Riksförbund ochDövas

synska-Synskadades Riksförbund Handu, 1996 framgår att av
dade år de hade andraäldre 65-84 60över procent attuppger
funktionshinder/hälsoproblem synskadan, för dövaän mot-var

rörelsehindersvarande uppgift och för med26 procent personer
50 procent.

väsentliga frågan givetvis det samlade vårdbehovetDen är om
följdhar komprimerats i tid eller kanske ökat till störret.o.m. av

finns studier medöverlevnad för de svårt sjuka. Om dettaäven
1997helt resultat. Beräkningar i Folkhälsorapportenmotsatta

åtminstone för kvinnor,tyder visserligen på fler år med full hälsa,
den ståndpunkten torde frågansäkraste är öp-ännu attvaramen

pen.

3.7 Omsorg och vård

och3.7.1 använder den offentligaVem omsorgen
vården

Tidigare, det-fram till 1950-talet, vård och äldrevar omsorg om
tidigare,fattigvård. Fortfarande framgåttdet,ärsamma som som

kvinnor ochpåtaglig överrepresentation kvinnor, fattigaen av
fattiga kvinnor familj, i särskilda boendeformer.bor Iutan som
något mindre utsträckning gäller också för hem-mönstersamma
tjänsten.

form på 1950-taletDet med den äldreomsorg tog varnya som
den skulle till för alla, för både fattiga och för mil-dvs.att vara

jonärer, dåvarande socialminister uttryckte sigGustav Möllersom



Några perspektiv på äldres...SOU 1071997: 170

förverkligadesi programförklaring år 1947. Detta mest genomen
tillgängligheten till äldreomsorg, främstdrastisk ökning aven

inteUndersökningar l970-80-talen kundeinom hemtjänsten. på
hemtjänst. Visserligensociala skillnader i bruketfinna några av

överrepresenterad bland brukarna,arbetarklassen något menvar
på derasvisade det enbart beroddestatistiska analyser att

hjälpbehov.genomsnittligt större
funnit socialskiktenundersökningar har de högreSenare att

särskilthemtjänstens brukare,idag överrepresenterade blandär
jämfört med arbetarklassengenomsnittligt bättre hälsaderasom

finns dock1994.beaktas Szebehely Sundström Det1993,
missgynnas isammanboende generelltkvinnor ochtecken på att

tidigare harhemtjänst Szebehely a.a.. Somtilldelning nämntsav
i särskilda boendeforrnertroligen de bor mernumera ensom

dettatillbaka, våra datajämlik social profil längre ävenän omom
bristfälliga.är

år och äldreminoritet bland 90Det är t.o.m. sompersoneren
medoch kvinnorhemtjänst. Skillnaden i andelanvänder män

huvudsakligen påberorhemtjänst inte så och männenattär stor
använderProportionsvis gifta äldre svenskarfåoftare gifta.är

i Danmark och Norge.med förhållandenahemtjänst jämfört
ensamboende,hemtjänstens brukare80Drygt ärprocent varavav

och 000äldre 90använde 40 000de flesta kvinnor. Totalt mänär
nedgångvilkethemtjänst i december 1996,äldre kvinnor är en

påpekasinnan. skalljämfört med året Detmed 7000 attpersoner
i ordinarie bostaden.uppgifter insatser denalla dessa avser

omfattande behovenPrioriteringar de3.7.2 mestav

hår-sjukvårdentid inte påJämförelser tyderöver att ransoneras
inomäldregår efter andelåtminstone intedare, ensomom man
motive-kanskesjukhus.viss tidsrymd varit inlagd på Det är mer

äldre-kommunalagäller denransonering dettala närrat att om
prioriterasgradallt högreSundström 1997. I personeromsorgen

vilket betyderbehovenomfattandemed de attmest omsorgen
uttalade be-mindremedblivit mindre tillgänglig förallt personer

ochpå vård-blivit inriktadHemtjänsten har alltmerhov. om-
med s.k.samtidigtinnebärsorgsinsatser. Det att personer

Alltmindre hemtjänstensallt"servicebehov" upptar resurser.av
matlagning ochinköp, städning,hjälp medmindre insatser avser

visarhemtjänstens brukareUndersökningar"service".tvätt av
in" iblivit svårare "kommaockså har alltdet systemet.attatt
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enskilde får eller begärTilldelningen restriktiv och denär mer
iälptimmar vid viss behovsnivå slutet 1980-färre ännu aven

Ädelutvärderingen inte ansök-1994:7. allmänhet avslåstalet l
hemtjänst, tillgängliganingar bistånd i form dömaatt avom av

i sigofullständiga studier. tycksDet taxornasom ommen snarare
enskilda formella avslag inte behöveravskräcker så görasatt

Thulin Hemtjänstavgifterna försum-Sundström 1996.1996, är
pensionärsgruppenbara disponibla inkomsten för0,5 procent av

hemtjänst ochför dem faktiskt använderhelhet,som men som -
inkomster avgiftema kännbara,ofta mycket lågahar ärsom -

pådisponibla inkomsten beräknatdrygt den5 mate-procent av
följer utvärderar 1996:6.rial från Socialstyrelsen ochupp

hemhjälp betydligtjämförelse dansk harSom kan nämnas att
Dubbelt så hög andel dehögre täckningsnivå den svenska.än av

hemhjälp i Danmark.år och äldre, har Denäldsta, 80 ärpersoner
inte medförtgratis. dock dettadessutom kanDet attnoteras att

i vissanöjda hemhjälpen,danska pensionärer medär sommer
dömahåller lägre standard den svenska. Attavseenden än av en

planeras ned-utredning danska Socialdepartementetfärsk från
alltför omfattande ochskärningar hemhj älpeneftersom anses vara

PolitikenTidningen 3behovsbedömningama otillfredsställande
enskilde inte timtilldelningenden1997. För generösär mermars

högreNorsk hemhjälp har någoti Sverige, tvärtom.än snarare
genomsnittlig timinsats.betydligtnivå svenska, lägredenän men

Daatland m.fl.till sin karaktärockså mindre flexibelDen är
1997.

internationelltSverige och Finland ibörDet ettnoteras att per-
överklagamöjligheten för enskildaspektiv attär ensamma om

förvaltningsdomstolar. Danmark och Norgebiståndsbeslut till I
avseende uppmärksam-bristen klagomöjligheter i dettahar på

i Danmarksärskild klagonämndnyligen införtsharDetmats. en
imöjlighet klaga hos Fylkesmannen Norge. Denrespektive att

in-sintidigare hänvisad till kommunenskilde där stämmaattvar
ovanligt. Möjlig-naturligtvis mycketför domstol, något som var

i Sverigesällan äldreheten överklaga används ytterstatt av
BistandslovendanskaSundström och Cronholm 1991. denI nya

under år.införs överklagningsrätt, bara för 67personermen
främstrestriktiva fördelningen hemtjänst ochDen ser-mer av

m.fl. risk för hem-viceinsatser medför enligt G. Sundström att
fler äldre ochtjänstens funktion undergrävs ochförebyggande att

i slutna for-till vård ochderas anhöriga frestas söka sig omsorg
riktning.verka iHöjda för hemtjänsten kantaxor sammamer.

i vissomgivning,i äldresAnhöriga och andra ut-samtpersoner
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tidigaredet"fyller ut"hjälp,köptprivat ochsträckning som
tyngdpunkts-hemtjänsten. Dennagjortsskulle hasannolikt av

idiskuteratsaldrigegentligenharäldreomsorgenförskjutning av
tidigareriktlinjerfortfarandeOfficiellt gällerSverige. somsamma

myndigheteransvarigakvarboendeprincipen. Men närävendvs.
kani hemmetvårdhjälp ochpåenergisktochmedvetet satsar

grundpåförverkliga,svåraförbluffandemål attdessa avvara
Raakundersökningholländskenligtitröghet systemet, en

1996.Muur-Veeman

variationerlokalaStora3.7.3

dessäldreomsorgensvenska ärdendrag hostankeväckandeEtt
ochmångaobeaktatochokäntvariationer. Detlokala är avstora

påstatistikenoffentligaansvariga. Denlokaltbland de om-även
Socialtjänststatistik,jämförelsertillmöjlighetergodarådet ger

verksam-kostarVad1992-1995,socialtjänstenJämförelsetal för
tid kräverlängreanalys1992-1995. En överi Din kommunheten

vissaharunderlagföreliggandegrunddata. Förmedarbetemer
denhelauppgifter förochtidigaregjorts påbearbetningar senare

1995.1965periodenförtillgängliga dvs.datatidsperiod där är -
äldreomsorgensmodernadenitäckerperiodDenna stort upp-

nedskäming.hand,och efterkulmenbyggnadsfas, dess

alla äldreUppgifter om

be-särskiltÅr mellan kommunerna,skillnaderna1965 storavar
skeddetill år 1975framperiodenUnderhemtjänsten.träffande en

Mellaniäldre kommunerna.formerökning alla omomsorgavav
itotaltboendefonnersärskildaantaletökadeoch 1985åren 1975

mellan kommu-variationerfortfarandedocklandet. storaDet var
mins-delhemtjänstensboende.särskilt Förutbyggnadi avnerna

Olikhe-mellan kommunerna.olikheternaperiodenunderkade
hemtjänstenssamtidigttill 1995underaåren 1985avtog somtema

däremotboendeforrnemasärskildaminskade. Degenerelltnivå
samtidigttidsperiodunder dennaallsminskade knappast som

mindre.alltblevkommunernautbyggnad mellaniskillnaderna
demedsammanfattasutvecklingen attkanförenklatNågot

inne-harframförallti kommunernanedskärningarårenssenare
samtidigtminskatharkommunernamellanolikheternaburit att

boende. Ut-särskilttillinsatserförskjutningdet.skett avensom
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vecklingen i kommunerna har enligt G. Sundström 1997 inte
följt de ideologiska principerna satsning på främst vård ochom

i den ordinarie bostaden. I första skede pågickettomsorg en pa-
rallell utbyggnad såväl hemtjänst särskilt boende. Därefterav som
har framförallt hemtjänsten minskat i omfattning. Utvecklingen

vård- och omsorgsinsatser i kommunerna har inte inneburitav att
hemtjänsten "ersatt" särskilt boende. Det skall särskilt påpekas

uppgifterna justerats för serviceboende;att de boende där räknas
genomgående till särskilt boende och medtages inte bland per-

med hemhjälp. Alla former särskilt boende medtagna iärsoner av
uppgifterna för alla år.

Uppgifter de allra äldstaom

Det särskilt intresseär studera utvecklingen vårdatt ochav av
de allra äldsta personer år80 och äldre. dennaFöromsorg om

åldersgrupp har under perioden 1985 till 1995, då nivån minskade
generellt de variationerna i hemtjänstinsatsersett, minskatstora
betydligt mellan kommunerna. Däremot kvarstår skillnaderna be-
träffande de särskilda boendeformema. Omfattningen insatser iav
form särskilt boende har under perioden knappast minskatav
bland de allra äldsta. Däremot har hemtjänsten skurits ned avse-

Även skillnadernavärt. minskat så finns det fortfarandeom
kommuner med påtagligt låga respektive höga värden. Det gäller
särskilt för hemtjänsten. Spännvidden sträckte sig år 1996 för hela

äldre personer år65 och äldre inkl. serviceboende frångruppen
6 Lidingö till 26 Strömsund.procent de äldstaFörprocent
personer 80 år och äldre, endast i ordinarie bostad varierar nivån
från 15 Ekerö till 51 Malå.procent procent

Försök statistiskt förklara variationernaatt i vård- och om-
sorgsnivå mellan kommunerna föga framgångsrika.är Liksom i
tidigare analyser förblir det oförklarat faktorermesta av som
kommunal ekonomi, politisk inriktning Det kan ocksåm.m.

skillnadernämnas kan förekommaatt stora inom enskilda kom-
Tradition och "tilldelningskultur" tycks spela viss roll.muner. en

3.7.4 Några slutsatser

Kostnaderna för den äldre befolkningen i och för denstort grupp
äldre får hjälp har bara samband med nivå.som svaga omsorgens
En slutsats det finnsär hushållaatt bättre, dvs.utrymme att ge
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drogsslutsats,Engivnahjälp för avsomannanresurser.mer
tankeMedbesparingar.förfinnsdet2000,HSU utrymmeär att

Av-intressantdetroll inom attökade äravgiftemaspå omsorgen
intedetkonstaterade1996Socialstyrelsen attgiftsutredningen

äldreom-inomnivåavgiftemasmellansambandnågotförelåg
ekonomi.och kommunenssorgen

betydelse,påtagligharfaktorergeografiskaEndast numera
tende-Sverigeiglesbygd ochiår Kommunerliksom 1985. norra

Historiskavseenden.omsorgsnivå i allahålla högreatt enrar
tillförklaringamarimligaredetyckskontinuitet avvara en
påtankemedförvånandeinte såkanskeDettadagens ärmönster.

nordiskasjälvständigauniktinternationelltdebetydelsen settav
kommunerna.
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ochochi vårdBemötande4 omsorg
verksamhetoffentligannan

Inledningl

ochi vård,äldrebemötandetskall belysaUtredningen omsorgav
uppdrag.omfattande Be-verksamhet.offentlig Det är ettannan

vissaberörajag valtverksamheten haroffentligaträffande den att
itillgänglighetattitydergenerella ochområden t.ex. sam-som

personalutbildningsatsningar påharhället. Jag attäven ansett, av
förstrategierlångsiktigaliksomäldreochinom vård omsorg om

densamhällets,uttryck förbemärkelseforskning i vidarebl.a. är
befolkningen.äldredenbemötandeverksamhetens,offentliga av

priori-jagkartläggning harminfrånerfarenheterPå grund av
ochvård-behovharäldreförslag rör om-terat avsomsom

ochaktivaäldremångaSamtidigt finns ärsorgsinsatser. som
i formochstyrkaderasuppleverfriska och att avresursersom

iäldretillvara. Deinteerfarenheter attochkunskaper tas anser
behovde har"bortdefinierade",blirsamhällevårt oavsett avom

inte.ellervård och omsorg
bemötandenegativtsådantsig självklartvissa det att ettFör ter

samhällsutvecklingenaktuellahela denmedäldre hör sammanav
mångagällersolidaritetbrist påallmänenligt democh somen

uppfattningbestämdlikaharäldre. Andrafler medborgare än en
sin ålder.grund Derasjust påbemötsäldre sämre me-att avom

yrkes-längreinterollförlustvaritning har attatt varasomen -
ochrollförlustertill andra"produktiv" leder ettellerverksam -

omgivning.frånförhållningssättnedvärderande yngreen
harmarginaliseringåldersdiskriminering ochBegrepp som
hurbeskrivaförsamhällsdebattenallmännaåterkommit i den att

jagbakgrund hardenna ettsidan. Mot settblir ställdaäldre
tids-i längretill äldreattityderöverblick etti fåvärde överatt en

uppdragitharsamhällen. Jagi andra slagsperspektiv och
Äldrecentrum, StockholmStiftelsen attAnderssondocent Lars

frånkortfattatinledningsvisrefererarstudie ochsådangöra en
internationellanationella ochomfattandemedden. En rapport
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Äldre-referenser publiceraskommer från Stiftelsenattsenare
centrum.

4.2 Attityder till äldre och åldrande

Kluvenheten i inställningen till äldre och åldrande enkeltär ut-
tryckt det typiska tiderna beroende på rad samverkandegenom en
faktorer kan handla samhällsförhållanden, fördelningensom om

sociala roller, skönhetsideal sammanfattning denIav m.m. en av
nämnda studien konstateras följ

"Historiker har lite olika åsikter vilken inverkan olikaom
samhällstyper haft på bemötandet äldre. Vad är överensav man

det aldrig funnits någon gyllene epok då äldre bemöttsär attom,
med värdighet oberoende kön, ställning i samhället eller hälso-av
tillstånd. ambivalens kännetecknar inställningen till högDen som
ålder funnits igenomhar med årtusenden. ålderHög representerar
både visdom skröplighet, lid-och respekt och förakt, prestige och

Äldreande. har respekterats, förskjutits, eller dödats alltärats
efter omständigheterna."

undersökningar visar i nöjda medNär äldre är rättatt stort sett
hur de bemöts, ofta på "underrapporterardet beror desägs att att
missnöje". i viss mån jämförelserkanDet När görssant.vara
både långt tillbaka i tiden och med länder med andra samhälls-

t.ex. i Eurobarometem, utredningens direktiv, bil. 1system se
framträder systematiska skillnader till övrigadock Sveriges och
Nordens fördel.

studien möjliga till skillnader iI kommenteras orsaker de be-
mötande iakttagits mellan nordiska och andrade ländernasom
länder i de bero på välfärdssamhälletEuropa: "Kan äratt ett sam-
hälle med medborgare, där andra människortrygga grupper av
inte fördomsfullakonkurrenter eller kan det så deattses som vara
attityderna minskat tack inflytande haräldres makt ochattvare
beskurits den kanske gjorts i på mångaSom högre grad här än
andra håll. maktlös ofarlig han eller hon kanDen är ärsom -
möjligen få medlidande istället." Tillgängliga data några årär
gamla. studien diskuteras vidtänkbara värderingstörskjutningarI
minskad trygghet och ökad osäkerhet i samhället. Frågan ställs

då orkar och empatisk.generösvaraom man
Vidare beskrivs "ungdomsfixering" sigden många ut-tarsom

tryck inte Ungdomsdyrkan förekom ymnigtär t.ex.men som ny.
under inte nöd-Att ungdom uppskattas betyderrenässansen.
vändigtvis gäller, dvs. ålderdom föraktas. Detatt motsatsen att
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Ungdomlig-värdefullt.gradering vadutbildas dock ärsomaven
deni medelåldern. Idygd redanbörjar framhållashet som en

fram-till barndomenassociationerdetäldre ålderdomen är som
ungdoms-positiv laddning, liksom"Bamdomen i sig harhävs. en
bedöms iså starktålderdomenbetecknandeåren, det är attmen

funk-form ochperioderna kroppenstill tidigarerelation de t.ex.-
Ändå finns det företeelserungdomliga.till dention i förhållande

bilder äldre,genuint positivagrund förbildaskulle kunna avsom
iskiktetkulturbärandekvinnorna detäldrede utgört.ex. attsom

mångaoch intresse skullekvinnornas stödde äldreSverige. Utan
påbyggerverksamheterslå igen,konsthallar fåochteatrar som

L.få svårigheter etc."ändamål skullevälgörandeinsamlingar för
Andersson, 1997.

särskiltha någondock inteförefallerallmäntRent nega-yngre
ansåg deundersökningnorsktill äldre.tiv inställning I t.ex. en

de be-missnöjda med huranledningäldre har attatt varayngre
Även för äldreom-visar stödetundersökningarandra attmöts.

blandmycketär stort yngre.sorgen
hotbild under-emellertid aktuelldiskuterasstudienI somen

iålderschockäldrevåg,begreppstryks bruket etc.somgenom av
kommerantalet äldre"Bilden hur attsamhällsdebatten. av

harövriga medborgareförfång förbreddar tillallasvämma över
tillupphovhamånga,sig fast hossäkert att gettutanetsat men

däremotgenerationsmotsättningar. Menpåtagliga ärnågra en
grund lagd."

yttringarinförvaksammåstesamhällssektorVarje avvara
term.studien användiålderism medåldersdiskriminering en

påprioriteringar liksomoch dess synsättgäller sjukvårdenDet
exempel påfinns mångaarbetslivetinom äldreomsorgen. Iäldre

Därtill kommerpå äldre.mindre atthur det värt att satsaanses
äldrepå denlyftsgår arbetslösamänniskorskulden för överatt

deäldre förtryck på definnsarbetskraften. "Det attett yngres
studien.enligttill förfogande"sina platserskull ställa

sammanfattningkortadenna mycketkan konstateraJag att
handlingsprogramomfattandeinnehålleregentligen mot ten-ett

beskrivit krävstidigareåldersdiskriminering. jagSomtilldenser
tid.under kort Detinsatserenstakaåtgärder, inte baralångsiktiga

långtfrågorna beröruppfattning störrebehövs klar att om-omen
mittjag isamhället.i Aven"äldresektor"vissråden än omen

såi vård ochbemötandeprioriterat frågoruppdrag har omsorgom
bemötandeskapa bättreförmeningmindock attansvaretär att av

samhällssekto-flerainom mångatill uttryckkommaäldre måste

rer.
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En kraftfull och långsiktig prioritering äldreomsorgen kanav
dock konkret motverka negativa attityder frigöraoch krafter hos
de äldre känner sig ställda sidan och marginaliserade. Attsom
måna goda insatser för äldre tydligt uttryck för värde-är ettom
ringar kan förebygga diskriminerande tendenser fårattsom ge-
nomslag.

Jag också, äldre själva måste delta i deattanser processer som
nödvändiga för förebygga åldersdiskriminering.är Detatt är en
anledningarna till jag föreslår nationell forsknings-attav en

strategi med brett och tvärvetenskapligt utformadett angreppssätt
tillsammans med äldre och olika intresseorganisationer för påatt
flera bearbeta attityder till äldre och åldrande.sätt

4.3 Bemötande äldre i vård ochav omsorg

4.3.1 Inledning

ÄdelreformenSomliga har medfört tydlig koncentra-ansett att en
tion och utvecklingsarbete till de särskilda boende-av resurser
fonnerna, vilket lett till viss stagnation i utvecklingen insatser iav
den ordinarie bostaden. Andra företrädare för kommunernas vård
och äldre, bl.a. i de kommuner övertagit ansvaretomsorg om som

Ädelreformenför hemsjukvården, däremot det efterattmenar
skett kraftig utveckling stödet i den ordinarie bostaden.en av

Många äldre önskar bo kvar i sin invanda miljö så länge som
möjligt. Upplevelse otrygghet och sviktande hälsa enligtärav
flera undersökningar de främsta skälen till äldre flyttar tillatt en
särskild boendeforrn. kvarboende verkligFör skallatt vara en
möjlighet krävs insatser utformas med hänsyn till densom en-
skildes hela situation och med beredskap kunna tillgodoseatten
ökande behov hjälp. På motsvarande krävs individuellasättav
insatser förutsättningar för uppleva trygghet iatt sär-som ger en
skild boendefonn.

Svenska Kommunförbundet framhåller SOU 1996:163 att en
strukturomvandling angelägen inom kommunernas vård ochär

äldre. Inslagen olika former dagvård, avlösning,omsorg om av av
eftervård och rehabilitering bör öka och kvaliteten i bistånds-
bedömning och vårdplanering utvecklas.
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ochvårdiTrygghet4.3.2 omsorg

människormed äldreMål arbetetför

januarikraft den liträdersocialtjänstlagförändradedenl som
socialtjänstensförmålbestämmelsedelvisinförtshar1998 nyen

iinriktningengrundläggandemänniskor. Denäldremedarbete
beto-målbestämmelsenfastliggersocialtj änstlagnuvarande men
äldremedsitt arbeteisocialtjänstenviktentydligare attavnar

trygghet. Re-ochintegritetsjälvbestämmande,derasbeaktar
målenpreciseraochsärskilt betonafunnit skälgeringen har att

integritet. Jag attochsjälvbestämmandeenskildesden anserom
utvecklingönskad motförbetydelseharmarkering endenna en

självbestäm-äldre.ochvårdindividualiserad omomsorgmer
organi-iochplaneringisåvälmåsteintegritet vämasochmande

ochenskildedenmellanioch mötetvårdsation somomsorgav
personal.

trygghetupplevelseförFörutsättningar av

ochvård-alltförgrundenvård och ärtillRätten trygg omsorgen
trygghetupplevakunnaskallenskildedenomsorgsarbete. För att

be-individuelladeetterflexibeltutformasinsatsernafordras att
och attbehovolika vägs enförutsätterhoven. Det att samman

professionelltochOmsorgsfulltbedömningen.präglarhelhetssyn
biståndsbesluttydligaochbiståndsbedömningar garan-utförda

ochinsatservilkaframgåklartskallrättssäkerheten. Detterar
ocksåmåsteenskildebeviljats. Denomfattning varavilken som

ledaskallvad insatsernamål, dvs.biståndetsinformeradväl om
beslutademellanöverensstämmelsenbedömakunnaförtill, att

Återkommande tillsam-uppföljningarinsatser.genomfördaoch
iindividualiseringtillmöjligheternaökarenskildedenmedmans

närståendestödja närockså sätt att per-insatserna. Det enär ett
förnärståendedemedförthjälpbehov attökande svararsons

lämpligt.finnerhan/honochvad deinsatser änstörre
Ändring social-itillpropositioneniframhållerRegeringen

enskildesden rättförrespektenl996/97:l24prop.tjänstlagen
bör strävalivssituation. Kommunernasinfå bestämma överatt

varierat ut-valmöjligheterna ettökafortsättaefter att genomatt
börbiståndsbeslutförInom ettochvårdbud ramenomsorg.av
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den enskilde, enligt min mening, ökat inflytande valetöverges av
insatser för de skallatt intressen och livssituationmotsvara vanor,
i övrigt. Som exempel på behovet kan förtroende-nämnas att
nämnden i Stockholm redovisat erfarenheter äldres begränsadeav
möjligheter kunna flytta frånatt särskild boendefonn tillen en

situationen kunnattrots innebäraatt betydande olägenheterannan
och långa för åldrig hemmaboende make/maka velatresor en som
hålla kontakt med sin närstående regelbundna besök.genom

Trygghet förutsätter kontinuitet i vården och Kon-omsorgen.
taktmannaskap bygger på ömsesidig god relation mellansom en
den enskilde och personalen förverkligaär sätt kontinuitet.ett att
Vardagsarbetet i både hemtjänst och särskilda boendefonner in-
nehåller många andra situationer kan visa strävan,som samma
exempelvis avtaladetider hålls,att medarbetarna i arbetslagatt ett

hjälp till enskild har god kontakt med varandra försom ger en att
hjälp och stöd skall kunna utfonnas på det den enskildesätt som
önskar och behöver. Av betydelse för insatserna skall fungeraatt

helhet för den enskilde kontinuiteten iär samverkansom meden
andra former stöd vid kvarboende, dagverksamhet ocht.ex.av
korttidsboende. Samverkan innebär utbyte information. Förav
den enskildes trygghet det väsentligt han/honär ochatt när-ev.
stående delaktiga i inforrnationsutbytetär och det sker medatt
respekt för den. enskildes uppfattning innehållet. Bådeom en-
skilda och närstående har till mig påtalat vikten kunna litaattav
på det i förtroendeatt till visssagts personal inte blirsom
"allmängods" i flera verksamheter.

Det måste väl känt för den enskilde och/eller närståendevara
de skall vända sigvart med klagomål och för omprövningt.ex. av

hjälpinsatsemas omfattning. De måste kunna lita på synpunk-att
på innehållet iter stödet och hjälpen blir väl undersöktamottagna,

och beaktade.
Den enskilde och anhöriga måste också kunna lita på vård-att

och omsorgsinsatsema lyhörd, kunnig och kompetentges av per-
sonal. En helhetssyn på den enskildes behov och situation förut-

inlevelsesätter kunskap och kompetens inomsamt flera områden,
något också påpekas bl.a. Svenska Kommunalarbetare-som av
förbundet. Förbundet arbetsorganisationen med fördelattmenar
kan bygga på vårdlag där olika kompetenser ingår. Tillsammans
och med god handledning kan personalen vårdlagutgöra ett som

kunnandeäger och kompetens för tillgodose mycket olikaatt in-
dividuella behov. skaparDet också möjlighet till kompetens-
utveckling inom vårdlaget både inom hemtjänst ioch särskilden
boendeforrn.
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behövsdetförmedlatutredningstiden attunderharMånga
behovochkunskaperpersonalensinventeringaråterkommande av

olikamedbl.a.bemötandekunskaper personeravomnyaav
dessadelredovisar jagbilaga 5funktionshinder. I syn-aven

punkter.
i frågoryrkeskunnandeiinstämthar ett personerJag att om

för-hållpå mångabetydelsefullt ettfunktionshindermed är men
fy-ellerpsykiskamedminst äldreintegällerområde. Detbisett

individuali-uppfattningmin ettfunktionshinder. attDet ärsiska
kun-gedignaockså kräversituationeri dessabemötandeserat

omständig-handikappandeundanröjaforinsatserskaper attom
till-godallmäntochhjälpmedelstöd,personligtmedheter en

nödvändighetenuppmärksammasärskiltvillgänglighet. Jag av
döva,äldremedkommunikationgodtillmöjligheterskapaatt

funktions-harmil.hörselskadadesynskadade,dövblinda, som
ianpassningsåtgärderochkunskapkrävervilkanedsättningar

kunskaperviktenunderstrykaocksåvillomgivningen. Jag omav
funktionshinder. Ettosynligas.k.vidstödbemötande och exem-

till äldrehemtjänstvidsärskilda kravbehovpel personerär av
allergier.ochmed astma

in-medäldrebeträffandeutvecklasbehöverKunskaper även
ochvårdindividualiseradvandrarbakgrund. En om per-omsorg
kommunernaförutsätterinvandrarbakgrund attmed genomsoner

behovochönskemålpåredaverksamhetuppsökande somtar
Sombakgrund.religiösochkulturellspråklig,tillsighänför

frågaochvårdiInvandrareframgår omenrapporten omsorgav -
ochenskildafinns1997:76SOUäldrebemötande grupperav

byggerinsatserdvs.särlösningar, t.ex.medfördelar somsom ser
genomgåendeintedockgemenskap. ettDetta årspråkligpå

behovfinnsdet attframgår attVidare rapportenönskemål. avav
flerspråkig kompetenstillvarabättremöjligheterutveckla taatt

inomgjortssyftedettaförinventeringar harLokalapersonal.hos
tillsyftarUtbildningsinslaglandsting.ochbåde kommuner som

schablonmäs-motverkaochbemötandeindividuelltskapa ettatt
kun-också närakräverstärkas. Det ettböruppfattningarsiga

hälsaochåldrandeetnicitet,därforskningen,medskapsutbyte
forskningsfält.viktigttillutvecklas nyttpå etthåller att

1996.tidskrift, 7-8,Socialmedicinsk
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Utvecklingen vård och äldreav omsorg om

Personer med alltmer omfattande vård- och omsorgsbehov får
sina behov tillgodosedda antingen i den ordinarie bostaden eller i
särskilda boendeformer. Vårdtidema på sjukhusen blir allt
kortare. Utvecklingen vårdformer ställeröppna ökandemot mer
krav på kvalificerade insatser och omvårdnad i kommunernas
äldreomsorg SOU 1996:163. Minskningen antalet platserav
inom såväl akutsjukvården geriatriken de förkortadesamtsom

Ädelrefor-vårdtidema de framträdande effekternautgör mera av
vilket delvis syñet.men, var

Ädelutvär-Socialstyrelsen framhåller i sin slutredovisning av
deringen SoS 1996:2 bl.a. utvecklingen inom äldreomsorgenatt
måste förstås bakgrund den snabba omstruktureringmot av av
vård- och skett under l990-talet. Sjuk-omsorgssystemet som
vårdsbehovet i kommunernas vård och har ökat efteromsorg
Ädelrefonnen, blivit differentierat och komplext för-samtmer
ändras snabbt tid.över

Ädel-Jag finner anledning erinra utgångspunktema föratt om
reformen och den tidigare tillämpade uppgiftsfördelningenatt
mellan sociala medicinskaoch insatser inte ansågs ändamålsenlig.
Äldres behov service, vård och ochär sammansattaav omsorg
skiftar tid. enskildesDen behovöver stöd och hjälp låter sigav
inte enkelt indelas i medicinska och sociala insatser. I pro-

Ädelrefonnenpositionen till 1990/91:14, Ansvaret för service
och vård till äldre och handikappade framhäver departe-m.m.
mentschefen den medicinska och sociala kompetensen bör in-att

yrkesrollernategreras och arbetsorganisationen inomattgenom
socialtjänsten och delar hälso- och sjukvården samordnas. Somav
skäl anförs "det just mellan sociala och medi-att är gränszonen
cinska insatser har förorsakat olägenheter såväl i det dagligasom
arbetet i ledning och utveckling verksamheten".som av

Flera äldre tidigare skulle ha vårdats inom intern-t.ex.som
medicinen och geriatriken bor och får sin vård i särskilda boende-
former. Många dessa behöver medicinskt, teknisktav personer

Ökadeoch omvårdnadsmässigt avancerade insatser. krav ställs på
primärvården och den kommunala vården och Lands-omsorgen.
tingens förändring sjukvårdsstrukturen förväntas fortsättaav
under kommande år och berör alla delar hälso- sjukvården.ochav
Förutom fortsatta minskningar antalet vårdplatser vid akut-av
sjukhusen förändras fördelningen uppgifter mellan sjukhusenav
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sjuk-utanförspecialistvårdendensjukhusen,mellan öppnasamt
i kommuner-boendefonnemasärskildaoch deprimärvårdenhus,

tlödesorienteratocksåingårförändringsarbetet ettI syn-merna.
ochvårdkedjbetoning påmedperspektivpatientensutifrån orsätt

1997:163.SOUvårdprogram
denanledningmedbetänkande,socialutskottetsEnligt av
i debristerpåtalatsdetharmaj 1996,utfrågningen ioffentliga

särskildadetsynnerhet iiäldreomsorgen,iinsatsernamedicinska
roll,läkarensåsyftasVadS0U7. är1996/97 attboendet an-som

försämradinnebärvilketperifer,blivit alltmerfunktionochsvar
läkarinsatseribristeranförSocialutskottetkvalitet.medicinsk att

vårdpersonalövrigsjukvårdsinsatser,demedför svararatt som
säkerhetochtrygghet ettmed denerbjudasinte kanför, som

innebär.läkarstödkontinuerligt
läkarenutredningentillpåtalatläkarförbund har attSveriges

ochutbildningvårdplanering,i kommunernasintegrerasmåste
harkommunSigtunabl.a.omsorgspersonal. Ivård- ochstöd till

specialistläkartjänstknutenprimärvårdentillinrättats som ge-en
medHuvudsyftet attboendeforrnema.särskildaför deriatriker

boendeforrnersärskildatill är attspecialistkompetenstillföra re-
geriatrikerboendeallaerbjudainflyttningen kunnaviddan en

tillhandahållsläkarinsatserpatientansvarig läkare. Dessasom
erfaren-hittillsvarandeEnligt deenskilde.för denkostnadutan

medförtvårdplaneringenispecialistmedverkanharheterna en
medver-Läkarenanhöriga.enskildaförkvalitetsvinst såväl som

handledning.personalutbildning ochikar även
1997:51,SOUochdelbetänkandet rapportenyttrandenI över

ställ-primärvårdenskommenteratremissinstanserflera52 har
Social-anförBlandäldre. annatochvårdenning i omomsorgen

blivitharinteprimärvårdsläkarnaönköpingsenhetstyrelsens J att
Ädelreforrnen innebär.äldreomsorgi dendelaktiga som

vård ochservice,SocialframhållerSocialstyrelsen omsorg,
hade karaktärentidigarehemtjänsten,1996SoS, ser-avatt som

tillsyn.och Denpersonligpräglasvice, allt omsorgavmernu
sjukvårdsin-inslagalltförskjutningen störresuccessiva mot av

Detsjukvårdskompetens.påkravökadeinnebäri hemmetsatser
vårdbiträdespersona-kommunernavanligareblivit allthar att ger

Social-undersköterskekompetens.fortbildninglen motsvararsom
blivit alltmeräldreomsorgkommunernaskonstaterarstyrelsen att

sjukvårdspräglad.
förövertagithar ansvaretkommunerlandetshälftenCirka av

Ädelreforrnen. skill-förekommerDet storaefterhemsjukvården
integre-ochsamordningbeträffandekommunernamellannader
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ring social och medicinsk kompetens. somligaI kommuner harav
den sociala medicinskaoch kompetensen integrerats i gemen-

arbetslag medan socialtjänst och den kommunala hem-samma
sjukvården i andra kommuner arbetar i parallella organisationer.

ÄdelutvärderingenSocialstyrelsen ihar låtit genomföra studier
ÄdelutvärderingenSoS, 1993:11, 1995:7, 1996:2, stencil 1994

för- och nackdelar med kommunaliserad hemsjukvård.om en
Enligt finns omständigheter talar förrapporterna ettsom sam-
manhållet huvudmannaskap för hemsjukvården. Som skäl anförs
bl.a. kontinuiteten och samverkansstrukturen bättre vidatt är ett
sammanhållet huvudmannaskap. En slutsats enligtärannan
Socialstyrelsen, delat huvudmannaskap tenderaratt ett att ge
negativa konsekvenser för kommunerna i fonn ökade kostna-av
der och bristande möjlighet påverka verksamheten. denFöratt
enskilde kan bristandedet delade huvudmannaskapet innebära
samplanering sociala och medicinska insatser, oklaraav ansvars-
förhållanden frånvaro helhetssyn.samt av

studienAv framkommer vissa problem inte kan relaterassom
till huvudmannaskapet, bl.a. brister i rehabilitering i den ordinarie
bostaden primärvårdsläkarens oklara roll i hemsjukvårdensamt
och den individuella vårdplaneringen. Andra problem gäller att
utvecklingen hemsjukvården eftersatt avseende mål, kvali-ärav
tetsutveckling, kvalitetssäkring och brukarstudier. Dessutom an-
förs föreliggerdet bristande samverkan vid planering påatt en
övergripande nivå.

Många äldre, bl.a. pensionärsorganisationema, har påtalat be-
hovet läkare i såväl hemsjukvård i särskilda boende-av som
former. Man har framfört bristen behöver undanröjasatt snarast
och fast läkarkontakt också inverkar positivt påattanser en
möjligheter till kontakt med andra specialister.

utvärderingenI Rehab projekt i300 Stockholms länav
ÄldrecentrumStiftelsen 1997:8 framkommer från projekt-

arbeten i länet problem med gränsdragnings- och gråzonspro-att
blematik mellan kommunens respektive landstingets föransvar
rehabilitering i många fall tilllett äldre, framförallt i den ordi-att
narie bostaden, inte fått de rehabiliterande insatser de varit i be-
hov Ett problem har varit oklarhet primärvårdenannatav. om
eller kommunerna har för handleda hemtj iänstpersonalattansvar
rehabiliteringsarbetet. Flera handikapporganisationer har också
uppmärksammat mig på brister i rehabiliteringsmöjligheter som,

andra negativa konsekvenserutöver för den enskilde, lederäven
till behov hjälp. harMan betonat behovetstörre dess-attav av
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rehabilite-beträffandespecialkunskaper,tilltillgångfå t.ex.utom
äldre.hossjukdomarreumatiskaring vid

landstingochihemsjukvården kommuner ärUtvecklingen av
ellerstatistiknationellsamladnågondokumenteradinte genom

uppgifter.innehåll ochutvecklingenbeskrivningar avomgenom
brist.allvarligmeningminenligtDetta är en

Ädelreformen iträddevunnits sedankunskapdenGenom som
sigdetutvecklingen änfortsattainför denoch terkraft år 1992

ochsamverkaninitiativ for skapapåskyndaangeläget attattmer
kompetensområdenmedicinskaochsocialaintegrering mellan

utvecklingsådanuppfattningMinhemsjukvården. äri attt.ex. en
kunskapsuppbygg-också foräldreenskildafördel förtillär men

äldresberöri frågor sammansattametodutvecklingochnad som
ochvårdbehov omsorg.av

rehabiliteringkorttidsvård,Dagverksamhet, m.m.

Innehåll och inriktning

under-dagverksamheterenligt § SoL10börKommunerna genom
andra.medkontakterhaochbo hemmaenskildelätta för den att

ochdagcentraler1990/91:14prop.innefattarDagverksamheter
rehabilite-ochgemenskapsysselsättning,förverksamheterandra

dagsjuk-somatiskbedrivervilkaverksamheterring sådanasamt
verk-tillknutnaochupptagningsområde ärlokaltmedvård ett

Ädelreformen vanligensamband medifördessamheter översom
sjukhemmen.de lokala

rehabili-medboende förenattidsbegränsatKorttidsvård är ett
avlösatillsyftarochomvårdnadsinsatser attäventerings- och an-

Verksamhetennärstående. ärochvårdenhöriga i omsorgen av
kanKorttidsvård utgöraboendeformer.särskildaförlagd tillofta

avdeladmedboendeformensärskildainom denenheter egenegna
innehåll. Denstruktureratochmålmedvetetmedpersonal och ett

borövrigadäri enheterintegreradbedrivaskan också personer
insats.biståndsbedömdregelKorttidsvård ärpermanent. ensom
skiftan-harför äldredagverksamheterocksåerfaritharJag att

in-allmäntVerksamheterna kaninriktning.ochinnehållde vara
sysselsättning.ochgemenskaptillstimulerasyfteriktade med att

speciell målgrupp ärtill någoninte utani fallriktar sig dessaDe
inriktadesocialtochallmäntäldre.alla Denvanligtvis foröppna

biståndsinsats.bedömdindividuelltintedagverksamheten är en
in-individualiseradockså medbedrivsDagverksamhet meren
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riktning och med betydande rehabiliterings- och behandlingsin-
slag. dessa fallI har verksamheten regel uttalad målsätt-som en
ning stöd, behandling och träning till vissa målgrupper,att ge

med demens och med funktionsnedsätt-t.ex. personer personer
ningar efter stroke flertalet kommer via remiss ellerm.m, varav
biståndsbeslut. Korttidsvård och dagverksamhet individu-med ett
ellt stöd kan sålunda ha såväl social medicinsk in-anpassat som
riktning. innebärDet bestämmelserna i både SoL och HSL kanatt

tillämpliga.vara
Socialstyrelsen framhåller det saknas statistiskt underlag föratt

beskrivningar utvecklingen dagverksamheter, korttids-av av
boende och andra verksamheter väsentliga inslag i stödetärsom
för kvarboende. problem svårighetenEtt särskiljaett tryggt är att
olika dagverksamheter. Enligt uppgift från Socialstyrel-typer av

ingår från och med år 1998 information dagverksamhetsen om
och korttidsvård i nationelladen verksamhetsstatistiken. Social-
styrelsen begär från och med år i uppgiftsinsamlingen1998 från
kommunerna information antal fördelade på ålderom personer
och kön under året varit beviljade korttidsvård i särskildasom
boendeformer bistånd enligt § SoL. skall6 Kommunernasom

redovisa beviljadeantal boendedygn i korttidsvård. Påäven mot-
svarande tillfrågas kommunerna antal undersätt om personer som
året varit beviljade dagverksamhet för i särskilda boen-personer
defonner bistånd enligt Information6 § SoL. skall läm-ävensom

antalet inärvarodagar dagverksamhet.nas om
Uppgiftsinsamlingen kommer bättre samlad kunskapatt ge en

verksamheternas omfattning. kvarstår redovi-Däremot denom
sade bristen beträffande kunskap utveckling, innehåll ochom
uppgifter i dagverksamheter korttidsvård.och samlad analysEn

utvecklingen dagverksamhet korttidsvårdoch angelägen,ärav av
särskilt med tanke på verksamheternas förbetydelsestora att
stärka kvarboende. därför SocialstyrelsenJagett tryggt attanser
bör i uppdrag kartlägga, analysera ochnärmareatt rapporterages

Ädelreforrnen.verksamheternas utveckling efter Väsentligt ärom
då också kunna beskriva korttidsvårdens och dagverksamhe-att

funktion för avlösning anhöriga för vårdentens att närge svarar
och närstående.omsorgen om

enskildesDen behov insatser i form dagverksamhet ochav av
korttidsvistelse hittillshar regel bedömts bistånd enligtsom som
6 § SoL. Jag detta naturlig följd verksamhe-att är attanser en av

viktigt led i utformningen individuellt stöd. Verk-ten är ett ettav
samheten också begränsad i omfattning. enskildes tillDenär rätt
dagverksamhet korttidsvårdoch bör enligt min mening fort-även
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dendärförföreslåri lagstiftningen.preciseras Jagsättningsvis att
dagverksam-i formenligt § SoLtill bistånd 6enskilde rätt avges

korttidsvård.het och
geri-och denakutsjukvårdeninomvårdtidernaallt kortareDe

särskilda utred-aktualiserat behovhar alltmeratriska vården av
bedömning ochrehabilitering,föriningsenheter kommunerna

kvalificeradtillTillgångomsorgsinsatser.vård- ochplanering av
själv-behandlinghjälpmedel ochanvändaockså i ärträning att

förunderlagbättreenskildeväsentlig för den ävenfallet germen
Även avseende saknasi dettainsatser.bedömning fortsattaav

finansiering. Jaginnehåll,omfattning,bl.a.kunskapsamlad om
omfattabörtill Socialstyrelsenuppdragdärför ävenettattanser

särskilda utred-sådanakartläggning och analysnärmare aven
ningsenheter.

korttidsvårdochdagverksamheterAvgifter för

föravgifterkartläggningKommunförbundetsEnligt Svenska av
fastställtmajoriteten kommunernaharvård och 1997 avomsorg

hu-inkluderasVanligendag.dagverksamhet ettavgift för peren
kommunernade flestakorttidsvårdkaffe. utvudmål och För tar

ochboende, vårdförutomdygnsavgiftfastställd omsorgsomen
tillkommerenskildemåltider. denomfattar Förvanligen också

korttidsboende. Detdagverksamhet ochtillförkostnader resor
dagverksamhetförAvgifteri avgifterna.variationerråder stora

ordinarieieller ingårallsingen avgiftfrån taxavarierar uttasatt
varierarkorttidsvårdAvgifter förkronor/dag.till avgift på 103en

kronor/dygn.betalarenskilde 200avgift till deningenmellan att
kvarboendestödet tillframhållits,tidigareJag attsomanser,

till-bostadenordinariei denhjälpinsatserstöd- ochutgörs av
korttidsvård.ochdagverksamhetimed stöd form avsammans

ochdagverksamheti formtill kvarboendeAvgifter för stöd av
iinsatseri avgiften förmening ingåenligt minkorttidsboende bör

avgiftersärskildabör intedvs. detordinarie bostaden,den vara
korttidsvård.dagverksamhet ochför

uppgiftmeddir 1997:111tillkallatsharsärskild utredareEn
begreppsocialtjänstlagensolika aspekteranalyseraatt av

leder framförändringarföreslåoch"särskild boendefonn" som
olikainomförfattningarsamordning mellantill bättre somen
Ävensärskilda boendet.i detförhållandenreglerarsamhällsorgan
skallomsorgsornrådetochinom vård-avgiftervissa frågor om

inte frågoromfattarutredningsuppdragMittbehandlas. av-om
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gifter. därförJag tillkänna min ståndpunkt i fråganattavser ge
avgifter till den särskilda utredaren med uppdrag enligt dir.om

1997:1 1 l
.

Vikten förebyggande insatserav

Genom begreppet hälsa gradvis kommit få innebördatt att en som
omfattar mycket strikt medicinska-biologiska förhållan-änmera
den så måste också insatser förebygger ohälsa beröra mångasom
flera områden. Psykologiska, sociala, ekonomiska och kulturella
förhållanden beaktas i allt utsträckning. livLängre ochstörre
bättre hälsa prevention, SBU-rapport 132/1997rapporten om nr-

SOU 1997:119, delbetänkande HSU 2000. gällerDettasamt av
naturligtvis äldre och boendeforrn.även oavsett

Med helhetssyn på enskilda och deras individuella behov ären
de förebyggande inslag jag mycket självklara. Detnämner är

anledning till förvåning så många redovisatstörre tillatt personer
mig de själva eller deras närstående äldre inte kunnat få sinaatt
behov tillgodosedda eller beaktade på individuellt Jagsätt.ettens
har samlat några dessa bemötandefrågor under antalettav ru-
briker vid första anblick kan sig mycket avlägsna fråntesom en
varandra speglar begreppet helhetssyn:men som

personligtEn meningsfull dag-

kan "utifrån"Ingen bestämma vad den enskilde betraktassom av
meningsfullt. visar bl.a. studier gjortsDet för under-attsom som

söka upplevelser ensamhet. Uppfattningarna positiva ochav om
negativa valörer i ensamheten högst skiftande. Flera bl.a. denär -

Äldrestidigare nämnda undersökningen livsfrågor uppmärk-av -
många äldres behov eftertanke tidoch för reflek-attsammar av

andliga existentiellaoch frågor. vill ha tidöver Mantera att
sitt liv. Andra har helt annorlunda önskemål. hängerDesummera

också enskildesmed den tidigare livsföring; det speglassamman
bl.a. i forskning livsberättelser t.ex. i Livet berättelse,om som

Öberg,Peter avh. Sociologiska institutionen, universitet,Uppsala
1997.

Att dessa olikheter och skapa förutsättningar valfrihetför ärse
väsentlig del i förebyggande arbete. vill särskiltJagetten upp-

märksamma vikten tillgång till kultur. försöka defini-Utan attav
begreppet vill jag betona värdet äldres möjligheter efterattera av



verksamhetojfentlig 127ochvård ochBemötandeSOU l997: 170 i annanomsorg

publikaktivaförutsättningar kunnaönskemål och somvaraegna
musik,idrott,verksamheter,skapandei olikaeller teater,utövare

ochIntresseorganisationerpolitiskt arbete.också i t.ex.m.m. men
värde-respektiveutifrån sinautvecklarorganisationerfrivilliga

riktning.i denna Jagverksamhetomfattningringar i mycket stor
bl.a.val ökasförförutsättningarbehovetändå att ge-egnaavser

Vidaresamhället.itillgänglighet förbättrasattityder ochattnom
samverkansformerhittabehovdet finnsjag attatt somavanser

mötesplatser,olika slagsförgemensamtett pro-engagemangger
finns bl.a.Exempeldagverksamheter.jekt och öppna genom

maji Eskilstuna rapportFramtidsverkstäders.k.projekt med
beteendevetenskapInstitutionen förmil.,HenningCecilia1997,

ioch detJönköpingHälsohögskolan, närasocialt arbete,och
iutvecklatsprojekti fleraår ochfleraundersamarbete som

landstingsverk-omfattar kommunen,ochkommunSollentuna
mil.organisationerfrivilligapensionärsorganisationer,samhet,

hälsovård.förebyggandetillTillgång-

påhälsovård;förebyggandekunskapi dagfinnsDet stor omen
tillräckliginte fårbehoväldresdock så,detmånga håll attär

betraktatendenserfinnserfarit detharuppmärksamhet. attJag att
åldrandet,utslag närfysiska ävenpsykiska och symtom avsom

nöd-ocksåförebyggas. Detkunnat ärsjukdomföreliggerdet som
enskildagällerminnet detperspektiv idettavändigt ha näratt

olikasjukdomar/funktionsnedsättningarmedäldre genomsom
Behovetomfattande.blifrånhindrasinsatser kan att avmera

ochäldresakkunskapsärskildmedundersökningargrundliga om
tilltillgångliksom äldresbättretillgodosesbehöverbehoväldres

iutgångspunktmedinsatserförebyggandeförspecialistinsatser
behovfinns bl.a.tillstånd. attoch/eller Detsjukdomarvissa av

psykiskademens ochutredningarfåmöjlighetenstärka att omom
åldrandet.ikomplikationer

gradhögi myckethandlar ettarbetetförebyggandeDet om
arbetsterapeuter,olika kompetenser,medtvärfackligt lagarbete

imil.dietisterläkare,psykologer, närasjukgymnaster, samver-
och dennärståendehans/hennesenskilde ochmed denkan per-

särskildaihemtjänst ochiochvärdsonal omsorgsom ger
rehabiliterandejag ocksåsammanhangdettaboendeformer. I ser

funktions-bara kompenserainteväsentliga förinsatser attsom
möjligheteraktuellaenskildesden utantillvaraochförluster ta

välbe-hans/hennesförperspektiv verkalängreiockså för ettatt
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finnande. Behovet har bl.a. påtalats handikapporganisationerav
företräder olikamed slags rörelsehinder; organisa-som personer

tionerna tillgånghar erfarenhet äldres till rehabiliterandeattav
insatser på många håll eftersatt.är

vill särskilt också uppmärksamma den förebyggandeJag tand-
vården. Under hand har jag erfarit pågående statligt utred-att ett
ningsarbete sina förslag vill påverka möjligheterna förgenom
äldre få tillgång till tandvård. viktig frågagod Det äratt en om
bemötande.

Tillgång till personliga hjälpmedel-

tillhar tidigare uppehållit mig vid äldres få tillgångJag behov att
teknik. får inte föreliggerskymma det behovDetta storany som
"vardagliga" hjälpmedel självständigt liv ochstöd för ettav som

Äldrevälbefinnande. svårigheteroch anhöriga har påtalat detnär
gäller information hjälpmedel, träning ifå användaatt attom
hjälpmedel ocksåoch få dem reparerade. har påtalatManatt att
hjälpmedelsfrågoma iborde få uppmärksamhet personal-större

behovsbedömning/planering.utbildningar vid individuelloch
förutsättningar tillföras ytterligare kunskapfrågor harDessa att

för Handikapp-undersökningar utförs inom ramengenom som
institutets äldreprojekt. tillgång till hjälpmedel och bo-Jag ser
stadsanpassning och betydelsefulla inslag i före-stora ettsom

väsentlig i för kvar-byggande arbete och del stödet ett tryggten
hjälpmedelsfrågornaboende. I avsnitt har jag påtalat attsenare

särskildaockså måste uppmärksammas inom boendeformer.

Serviceinsatser-

serviceinsatser dvs.Utvecklingen i kommunerna går mot att -
hjälp städning, inköpmed olika hushållsgöromål tvätt, etc.som -
beviljas restriktivt Svenska Kommunförbundet, 1997.allt mer

fårtioårsperiodenUnder den har antaletsenaste personer som
vård i den ordinarie totalt minskat medoch bostadenomsorg

tredjedel. renodladeungefär med behovPersoner ser-en av
viceinsatser för betydande del denna minskning.svarar en av

har blivit allt vanligare kommunerna införDet att taxor som
serviceinsatser omvårdnadsavgitten.särskiljer avgifter för från

serviceinsatser cirka kronor/timmeTimpriset för varierar från 50
till beräknade bruttokostnad för utförakommunernas att ar-upp
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boendeforrner före-särskildakronor/timme.betet 150 I180-
avgiftbasserviceavgift.obligatoriskibland Dennakommer av-en

femtedelCirkastädning,kostnader förtäcka tvättatt enm.m.ser
iserviceomvårdnad ochåtskillnad mellankommunerna görav

serviceboende.och i 12ordinarie bostadenför insatser i dentaxan
iuppdelningmotsvarandekommunerna gör taxanprocent avav

boendeforrnema.de övriga särskilda
Äldreuppdragetstudiei rikstäckandeSocialstyrelsen har en

inom äldre-rättspraxisriktlinjer ochkommunala97:2 studerat
tillförhållningssättetstudienislutsatsernaEn är attavomsorgen.

prop."sociala hemtjänsten"ursprungligasociala inslag i den
hjälpinsatsemapraktiskaförändras.1979/80:1 håller på Deatt
hjälp vid mål-innehåll,sitt socialapå påhåller t.ex.att utarmas

delta i inköpmöjlighetertider promenader ochoch mat-att av
i information bl.a.också bristerStudien påvisar omvaror, osv.

möjlighetenbiståndsprövning,individuelltill över-atträtten om
Socialstyrelseninhibition.begärabiståndsbeslut ochklaga att

ekonomisk behovspröv-granskning rättsfallvidkonstaterar attav
städning.beträffande Denframföralltblivit vanligare,ning allt
prövning videkonomiskpåstudien tyder dockrikstäckande att

ochundantagfortfarandetill biståndbedömning utgörrättenav
verk-visarpolicydokumentinte huvudregel. Kommunernas att

restriktioner ochkringgärdadi flera avseendensamheten är av
lokala bestämmelser.

förbetydelseinsatserna har mycketbeskrivna attDe stor
hushållsgöro-vissa praktiskaHjälp medunderlätta kvarboende.

andra ochvanligen behöver föreenskildemål det stöd denär som
restriktiv fördelningalltföromfattande insatser. En av ser-mera

funk-förebyggandehemtjänstensmedför risk förviceinsatser att
riktning.verka i denna Javgifter kan ocksåurholkas. Högation ag

fastslå kommunernasbetydelsefulltdet attatt ansvaranser
minenligtVerksamheten börserviceinsatser.tillgodose behov av

hemtjänsten.viktig delfortsättningsvismening utgöraäven aven
rättighetfinnsi hemtjänstStöd och hjälp form även som enav

kommunalauppmärksammavill härenligt 6 f § SoL. Jag att
individuelltillden enskildesriktlinjer interegler och rättövertar

möjligahemtjänst och den därmedprövning till rättenrättenav
besvär.anföraatt

17-15145
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Trygghetsavdelning-

s.k.Den trygghetsavdelningen i Baerums kommun nära Oslo är
enligt min mening också exempel på förebyggande verksamhetett
och mycket intressant komplement till andra insatser.ett
Kommunen har inrättat "trygghetsplatser" äldre undersom av-
gränsade tidsperioder kan nyttja på initiativ särskildaeget utan
bedömningar eller krav. Trygghetsplatsema avsedda fun-är att

säkerhetsventil. i linje kvali-Detta med kommunensärgera som
tetskrav "det skall bli igammal Baerum".att tryggt attvara

enskildeDen kommer till avdelningen på initiativ i situa-eget
tioner han/hon har svårt klara sitt dagliga liv. fårnär Ingenatt av-
visas, däremot kan lider allvarlig sjukdomt.ex.personer som av
hänvisas vidare till sjukhus.bl.a. Avdelningen har för attansvar
förmedla kontakt övrigamed instanser i kommunen. Orsakerna
till söker sig till avdelningen många. Framföralltatt ärman anger
den enskilde skäl ångest, depression.och Trygg-smärtasom
hetsavdelningen skall kunna omedelbar hjälp i förebyggandege
syfte så den enskilde snabbt skall kunna återvända till sinatt or-
dinarie miljö. Vistelsetiden på avdelningen dagar och14är max.
den enskilde erlägger avgift på 100 Nkr/dygnet 1996. Avdel-en
ningen har platser.17

Bemanningen densamma vid övriga sjukhem i kom-är som
dock med något högre sjuksköterskekompetens. Denmunen

högre kompetensen motiveras kraven på i akuta situationerattav
kunna bedöma enskildas situation telefon.per

Verksamheten har pågått sedan år 1993. utvärdering harEn
genomförts för åren fram till 1995. Resultatet utvärderingenav
visar bl.a. verksamheten har väsentlig betydelse för före-att att
bygga ohälsa hos äldre. Det gäller speciellt bland de allra äldsta.
Trygghetsavdelningen katalysator i förhållande till övrigär en
vård- och omsorgsverksamhet och har fungerat säker-som
hetsventil för enskilda vid tillfällen581 under de undersökta åren.
Verksamheten social stimulans och har visat sig skapa nät-ger
verk bland brukarna.

Av intresse uppgifter från utvärderingen pekar påär attsom
trygghetsavdelningen används äldre med mycket olika bak-av
grund. tycks emellertidDet så, det inteäven ännu är sä-vara om
kerställt, bostadsmilj och omgivningens kvaliteter påverkarönsatt
de skäl enskilda då de söker sig till trygghetsav-som anger
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delningen. i svenska studiersomMan större attnoterar ensam-
het upplevs på olika sätt.

erfarit Varbergs kommun har motsvarande för-har b1.a.Jag att
inrikt-söksverksamhet. verksamhet med dennaJag attanser en

viktigt till planerade in-ning kan mycket komplementutgöra ett
i situa-långsiktigt syfte. Genom stöd akutamedsatser ett att ge

villkor ökar förutsättningarna förtioner på den enskildes egna
sin ordinarie Enskilda kännerhonom/henne bo kvar i bostad.att

finns till stöd ochi älva det möjlighettrygghet vetskapen attom
hjälp vid akuta behov.

mellan huvudmännen stärkerSamverkan4.3.3

trygghet i vård och omsorg

vård ochenskildas få god och säkerFör rätt attatt trygga om-en
sjukvårdeni fall samverkan mellan hälso- ochkrävs mångasorg

socialtjänsten. grundläggande förutsättning for dennaoch En att
in-hela vårdkedjan densamverkan skall fungera är attgenom

formation behövs for planera den enskildes vård ochatt om-som
tillgänglig överföras olika vårdgivare.ñnns och kan mellansorg

liksom huvudmännen uppmärksammatSocialstyrelsen har
brister i informationsövertöring och i samordnad vårdplanering. I

kartläggning tydliggörs synpunkter ochmin SOU 1997:51 att
till hälso- och sjuk-klagomål i anmälningar förtroendenämnder,
tillsynsmyndigheterna m.fl. inte sällanvårdens ansvarsnämnd,

samordningbrister i information, kommunikation och avavser
vårdgivare vårdnivåer. generellinsatser mellan olika och En upp-

fattning anmälningar berör äldre ärär att personer mersom
olikaanmälningar, delvis beroende på flerakomplexa andraän att

vårdgivare inblandade.är
1996/97 inom främstSocialutskottet konstaterar SoU7 detatt

hemsjukvården på hjälpmedelsornrådet beträffandeoch ävenmen
rehabilitering fortfarande brister i samverkan, samarbete och ge-

ansvarstagande mellan huvudmännenmensamt
fore-Socialstyrelsen utfärdade bakgrund erfarenheternamot av

skrifter allmänna råd informationsöveriöring ochoch sam-om
Författningen trädde iordnad vårdplanering SOSFS 1996:32.

kraft den januari1 1997.
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rådFöreskrifter och allmänna informationsöverföringom
vårdplaneringoch samordnad

Föreskrifterna och de allmänna råden syftar till skapaatt en
olikastruktur för infonnationsövertöring och samverkan mellan

vårdgivare betalningsansvar enligti de fall kommunen kan få ett
visslagen 1990:1404 kommunernas betalningsansvar förom

hälso- sjukvård, betalningsansvarslagen. tjänaoch kanDe även
vägledning i inforrnationsöver-andra fall där det frågaärsom om

föring olika vårdgivare eller vårdnivåer. kanmellan Det t.ex.
gälla patienter ha behov sociala insatser behöverutan attsom av
ytterligare sjukvårds- och/eller rehabiliteringsinsatser eller annat

sjukvården samordningstöd den hälso- ochöppna samt avgenom
betalnings-insatser patienter med så vårdtider någotför korta att

förutsättningaraldrig blir aktuellt. Avsikten skapaär attansvar
för överförandet till socialtjänsten och dendet kommandeatt

smidigtsjukvården skall kunna ske på såhälso- och sättöppna ett
möjligt så den enskildes behov olika insatser kanoch attsom av

tillgodoses utskrivningen från sjukhuset.eftersnarast
ienligt författningen bestämmasSamordningen insatser börav

socialtjäns-vården ochlokala handlingsprogram för den slutna
initiativbörten/den och sjukvården. Påhälso- sättöppna samma

vårdplanering social-till samordnad mellanför få ståndtas att
ochtjänst sjukvård. de allmänna rådenoch hälso- och Iöppen

socialtjänsten och den hälso-föreskrifterna framhålls öppnaatt
vården med informationoch sjukvården behöver förse den slutna

i samband med någonaktuella vård- och omsorgsinsatser attom
in sjukhus.kommer på

betydel-vården i livets slutskede ochFörfattningen berör även
på bästa för tillförsäkrainsatserna samordnas sätt attattsen av

Planeringvärdigt omhändertagande.den enskilde ochett tryggt
psykologiska sociala insatsermedicinska, ochoch samverkan av

iindividuell vårdplan,utarbetad,bör ske utifrån noggranten
utgångspunkten.vilken enskildes önskemål vårdenden utgörom

framhålls betydelsenråden och föreskrifternade allmännaI attav
vården i livetsutvecklar lokala vårdprogram förhuvudmännen att

kvalitet.slutskede fortlöpande skall hålla goden
mindre år. NågraFörfattningen har varit i kraft än systema-ett

finns inte. har därförtiska och samlade utvärderingar Jagännu
vilkaregionala tillsynsenheterlåtit tillfråga Socialstyrelsens om

anledning före-informationsinsatser genomförts medsom av
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skrifterna och de allmänna råden tillsynsenhetemassamt om er-
farenheter det arbete pågår i kommuner landsting.och Iav som
korthet redovisas dessa erfarenheter.

De regionala tillsynsenheternas hittillsvarande erfarenheter

föreskrifternaFörutom och de allmänna råden informations-om
överföring och samordnad vårdplanering trädde den till-även nya
synslagen l996:786/ti1lsynslagen tillhörandemed föreskrifter
och allmänna iråd kraft den januari1 föranledde de1997. Det
regionala tillsynsenheterna genomföra samlade informations-att
insatser riktade till kommuner, landsting och enskild verksamhet.
Samtliga regionala tillsynsenheter konstaterar föreskrifternaatt
och de allmänna råden tagits med positivt intresseochemot stort

kommuner och landsting.av
allmänna uppfattningenDen bland tillsynsenheterna är att

kommuner landstingoch håller på fram rutiner föratt ta sam-
ordning insatser, dock i varierande omfattning. På vissa hållav
arbetar kommuner och landsting för utformagemensamt att sam-
arbetet det förekommer också de arbetar med frågornaattmen var
för sig. Vanligast förekommande rutiner utvecklas förär att sam-
ordning mellan den slutna vården och socialtjänsten medan den

hälso- och sjukvården inte alltid finns Mindremed. vanligaöppna
aktiviteter syftar till samordning mellan socialtjänst ochär som

den hälso- sjukvården.och Föreskrifterna och de allmännaöppna
råden har dock lyft fram primärvårdens vilketroll och funktion
flera tillsynsenheterna framhåller mycket betydelsefullt.av som

handlingsprogramDe fram inte alltid lands-årtassom
tingstäckande. På många håll utarbetat landstinget tillsammans
med eller fler kommuner och/eller områden rutiner sedanen som
fungerar modell för övriga områden i landstinget. Någon till-som
synsenhet framhåller vikten rutiner för informationsöverföringav
i samband inskrivningmed i sluten vård. rutiner fun-Om sådana

löper oftast informationsöverföringen vid hemskrivningvälgerar,
från sjukhuset. bristerna finns,De enligt enheterna,största en av
fortfarande vid utskrivning från akutsjukvården och i samord-
ningen vårdplaneringen i sådana situationer. Rutinerna vid ut-av
skrivning från geriatrisk vård fungerar mycket bättre.

På sina håll arbetar arbetsgrupper både medgemensamma ru-
tiner för samverkan och med vårdprogram för vård i livets slut-
skede. regionala tillsynsenheternaDe har dock vid mitt undersök-
ningstillfålle september 1997 inte tagit någradelännu av
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färdiga närvarande pågår inom SocialstyrelsenFör enprogram.
uppföljning vårdkedj vid vård i livets slutskede.av or
Uppföljningen genomförs inom regeringsuppdraget följaatt ut-

studienvecklingen inom vården och äldre. Iomsorgen av
granskas informationsöverföringen mellan vårdnivåer avseende

avlidit i särskilt boende efter utskrivning från denpersoner som
studien redovisas i Socialstyrelsensslutna vården. Resultatet av

idelrapportering regeringsuppdraget november 1997.av
sig för-Samtliga det for tidigt uttalaenheter äratt att omanser

föreskrift-ändringar kan relateras till de allmänna råden ochsom
ingåendefinns vissa frågor också behöverDet som en meraema.

"utskrivande innan beslutdiskussion. Föreskriften läkareattom
färdigbehandlad, ställningpatient medicinskt skallär taattom en

sjukvård landstinget skall förtill den hälso- och svaraom som
inom sjukvården tillräcklig för patientensden hälso- och äröppna

den slutnabehov" väcker sådana diskussioner. Man attmenar
primärvårdsläkarens förvården inte helt uppmärksammar ansvar

bedömning vårdens möjligheterden öppna attgöraatt omen
förbiserkunna tillgodose enskildas behov. slutna vårdenDen en-

direkt-ligt vissa tillsynsenheter kontakta primärvården och taratt
företrädare. Tillsynsenhetemakontakt med kommunens attanser

föreskrifterna rådendet positiva med och de allmänna är attmest
tydliggjorts. behöver dockdet medicinska Kommunernaansvaret

ochbli tydligare i ingår i den kommunala hälso-vadän som
riskernasjukvården. tillsynsenhetema har uppmärksammatEn av

råden enbart behandlarmed föreskrifterna och de allmännaatt
informationsöverföringen medicinskt färdigbehand-för gruppen

uppstår brister i informa-lade. Uppfattningen det oftareär att
tionsöverforing inte har så omfattandeavseende de personer som

insatser frånvård- omsorgsbehov och inte haroch ännusom
hemtjänsten.

prioriteratSocialstyrelsens regionala tillsynsenheter har som
infonna-område för sin verksamhetstillsyn år granska1997 att

vård.tionsövertöringen primärvård och slutenmellan kommun,
Granskningen patientjournaler och lokalaomfattar genomgång av

verksamhetsföreträdare. Syftetstyrdokument intervjuer medsamt
kvalitetsutveckling bedömaförutom stödja fortsattär attatt en

enskildeinformation når i tid" så den"rätt rätt rätt attom person
vårdnivå.kan och säker vård vid bytetryggges aven
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Åtgärder4.3.4 för förhindra äldreatt övergrepp mot

Ytterligare väsentlig trygghetsfråga gäller möjligheterna atten
förhindra vidtaoch åtgärder olika slags äldre iövergreppmot mot
deras ordinarie bostäder ieller särskilda boendeformer. Frågan
har tidigare uppmärksammats studier bl.a. Social-genom av
styrelsen. Nyligen har redovisats EU-proj ekt i samverkanäven ett
mellan Spanien, Storbritannien och Sverige Kalmar för be-att
lysa förekomst insatseroch motverkar dem.övergreppav som
Rapport, Abuse of older people in residential Londoncare,
1997.

svensk lagstiftningI finns i princip ingen skyldighet anmälaatt
märmiskor till socialnämndenövergrepp ellermot mot-vuxna

svarande social nämnd. gällerDetta också begåsövergrepp som
får vård eller stöd från socialtjänsten ellermot annatpersoner som

anhöriga för klara sitt dagliga liv.att
Socialstyrelsen beslutade i april 1996 allmänna rådom om

inom kommunernas äldre- och handikappomsorgövergrepp samt
den därtill knutna hälso- och sjukvården SOSFS 1S.1996:1

Socialstyrelsens rekommendationer

Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna införa sådanaatt
rutiner och arbetar inom vård och ochatt var en som omsorg som
i sin yrkesverksamhet får kännedom får in-attom personer, som

enligt socialtjänstlagen SoL eller lagen stöd ochsatser om ser-
vice till vissa funktionshindrade LSS, för våld eller andrautsätts

anhörigapersonal, eller andraövergrepp närstående, skallav an-
mäla detta till den eller enhet anmäl-utses att ta emotperson som
ningarna. Personen/enheten för frågan förs vidare tillattansvarar
nämnden.

allmännaDe råden gäller inte för händelser inom densom
kommunala hälso- och sjukvården faller under bestämmelserna

Maria i tillsynslagen.Lexom
Övergrepp förklaras i de allmänna råden fysiskt våld,som

psykiska hot, trakasserier och kränkningar,övergrepp t.ex.som
försummelse, felaktig medicinering och bristandet.ex. genom
hygien, ekonomiska oegentligheter sexuella övergrepp.samt

Kommunerna bör enligt råden årligen lämna redovisningen
till vederbörande länsstyrelse de anmälningaröver övergreppom
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vidtagits medvilka åtgärderochpersonalbegåtts somavsom
redovisning kom-sådan förstaanmälningarna. Enanledning av

årsskiftet 1997/98vidägaattmer rum

erfarenheterLänsstyrelsernas

deraslänsstyrelsersamtligajag tillfrågalätseptember 1997I om
läns-Flertaletråden.de allmännaerfarenheterhittillsvarande av

vid konferenserochskrivelser, cirkulärbl.a.styrelser har genom
iinnehålletpåuppmärksammagjort kommunernainformerat och

ställs.de kravråden ochallmännade som
och uppmärksammaförhindra ärövergreppförebygga,För att

vård ochinompersonal arbetarsamtligviktigtdet att omsorgsom
lokaladeråden ochallmännadeinformeradäldre är ru-omom

dehändelser. Avinträffadeanmälningarförtiner gäller omsom
möjligtintedetutredningen inhämtat attuppgifter ännuärsom

tillriktadeinforrnationsinsatsemabedömningsamladgöra aven
ochanställda i vård omsorg.

medseminarier1996arrangerade höstenlänsstyrelserNågra
dis-ochinformationförkommunerför länetsrepresentanter

anmäl-handläggningochrådenallmännakussion de avomom
län,i flerautarbetadestillfällenVid dessaningar övergrepp.om
denmall föroch kommunerna,länsstyrelsernagemensamt enav

rapporteringenårliga övergrepp.av
Örebro förstagenomförde hösten 1996iLänsstyrelsen upp-en

uppmärk-uppfattning alla kommunerfåföljning för att omen
tagitanledning rådenmedoch kommunernarådensammat avom

visadeuppföljningdennaResultatet attinitiativ till åtgärder. av
Uppföljningenråden.observeratinte allsvissa kommuner upp-

sig inne-tagit tillhade dåhalvår Kommunernarepades ett senare.
enligt denrutinerhade utarbetatflertalet kommunerhållet och

allmänna råden.
tillsammans1996bildade höstenpå GotlandLänsstyrelsen

enskildochi kommunalVård ochförmed företrädare omsorg
utarbetaför över-arbetsgruppverksamhet gemensamtatten

informeradeLänsstyrelsenhandläggning.förgripande rutiner
Överförmyndare,kommunjurist,organisationer,fackligabl.a.

all-dehandikapprådochpensionärs-polis, åklagare samt om
vägledningmedmaterialocksåutformaderåden. Man ettmänna

bl.a.vid anmälan,gällarutiner börbredvid deåtgärder somom
misstankevidförfarapersonal bör över-upplysningar hur omom

förvaringsekretessfrågor,arbetsrättsliga åtgärder, avgrepp, om
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kanuppgifter hurkrisbearbetninghandlingar, övergreppsamt om
utredning, blanketterchecklista förförebyggas.definieras och En
föreskrifter och all-litteraturtips och gällandeför anmälan samt

föredömligt materialet.kompletterarrådmänna
frågor till kommunernaställti enkäterlänsstyrelser harFlera

anledning devidtagits/planeras medvilka åtgärder avsomom
länsstyrelsernatvåtredj edelarallmänna råden. attDrygt uppgerav

påutarbetat/hålleri länetundersökt hur kommunerna ut-de att
rekommendationer.Socialstyrelsensrutiner enligtarbeta

Social-medtillsammansBlekinge län har kommunernaI
utarbetatoch länsstyrelsentillsynsenhetregionala ettstyrelsens

ingårskador. dettatillbud och Irapporteringförformulär upp-av
och Deti bemötandebristergifter övergrepp. gemensammaom

incidenterochrapportering händelseranvänds förformuläret av
social-sjukvårdenochkommunala hälso-från såväl den som

anmälningsskyldighetendelegerati länet hartjänsten. Kommuner
Rapportering skersjuksköterskan.ansvarigamedicinskttill den

tillsyns-regionalatill Socialstyrelsenslänsstyrelsensåväl till som
myndigheternasbådamellan degränsdragningenenhet eftersom

infor-aktivti harlänet"hårfm". Kommunernatillsyn varaanses
Även iriktlinjer.ochgällande rutinersamtlig personalmerat om

anmälnings-förpåexempelandra län förekommer ansvaretatt
sjuksköter-ansvarigamedicinskttill denskyldigheten delegerats

anmälningarhandläggningsamordnasDärigenomskan. somav
medicinskasåväl dethändelser inomochincidenter somavser

sociala området.
erfarenheterhittillsvarandeTillsynsmyndigheternas genom

landstingochmed kommunerkontakteruppföljningar och andra
utveck-betydelsefulltpågårhållpå mångapå dettyder ettatt

initiativ frånolika andraInfonnationsspridning ochlingsarbete.
lokalt.uppmärksamhetenförbetydelsetillsynsmyndighetema har

medintressenaturligtvisdetnationellt perspektiv stortI är av
tagitsförfattningarhuruppföljningar emotrikstäckande nyaav

verksamhet.landstingens Enochi kommunernasoch integrerats
åt-bedömningarförbetydelseuppföljning har främstsådan om

utvecklingåstadkommatillräckliga förvaritgärderna att somen
enskilde i vården ochkvalitet för deninnebär bättre omsorgen.



138 Bemötande vård ochi och offentlig verksamhet SOU 1997: 170omsorg annan

4.4 Bemötandet i olika miljöer och i annan

offentlig verksamhet

4.4.1 Bemötandet i särskilda boendefonner för

äldre

Enligt mitt uppdrag bil. 1 skall jag analysera i vad mån skillna-
der i utformningen särskilda boendefonner har betydelse förav
bemötandet. Denna del mitt uppdrag upphov till frågorav ger om
bemötande i vidare perspektiv, nämligen tillgängligheten iett
samhället.
Inledningsvis redovisar jag erfarenheter från studie utförd påen

Åhlund,mitt uppdrag docent Owe Lund, 1997.av
beskriverHan i 1997 historiskt perspektiv pårapport etten

utvecklingen särskilda boendefonner och konstaterar framattav
till mitten 1950-talet utgjorde institutionsliknande boende-av
former samhällets huvudsakliga stöd till äldre. har funnitsDet en
slentrianmässig uppfattning äldres behov vilket har resulteratom
i likformiga typlösningar bostäder för äldre. behövsDet enligtav
studien bättre kunskapsunderlag olika behov och förnyadeom

Äldresplaneringsprocesser för bryta denna likriktning.att egna
uppfattningar och skiftande behov måste beaktas vid planering
och utfornming.

Intervjuer har genomförts i två kommuner med boende, an-
höriga, personal och förtroendevalda. Resultaten inte generali-är
seringsbara på grund studiens begränsade omfattning. kanDeav
dock leda vidare till ytterligare viktig forskning. återgerJag här
några synpunkter framkommit studien.som av

De aspekter på bemötande särskilt lyfts ifram inter-som
vjuerna är:

enskildas möjligheter till självbestämmande-
enskildas bibehålla sin individualiteträtt att-
enskildas upplevelser trygghet, säkerhet och kontinuitet.av-

Möjligheter till självbestämmande inflytandeoch har nära sam-
band med flera olika omständigheter, bl.a. hälsa, upplevelse av
den situationen och bemötandet från omgivningen. Denegna en-
skildes relation till personalen hur självbestämmandet ochstyr
inflytandet utvecklas och avgörande för hans/hennesär upp-
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kontinuitet i boendet. Om-levelse trygghet, säkerhet ochav
med denomsorgsbehoven tillsammansfattningen vård- ochav
påverkarsig och sig hördenskildes förmåga uttrycka göraatt

självbestämmande.graden av
flyttningsin individualitet videnskildes behållaDen rätt att en

särskilt betydelsefull.framhållstill särskild boendeform somen
möjligheternabegränsaRutiner arbetet riskerar dock attstyrsom

Uppfattningenindividualisering vården ochtill attomsorgen.av
stöd ochsina behovpåalla skall behandlas sätt oavsett avsamma

också hinder.sina önskemål är ett
gruppbostäderimed demens borAnhöriga till de sompersoner

positiv in-mycketstudie genomgåendehar enligt denna en
närstående.deras Dettill personalens bemötandeställning av

samband medhai gruppbostädergoda bemötandet dessa anses
ochdemenssjukdomarspecialkunskaper bl.a.personalens ettom

målmedvetet arbetssätt.
skillnader iframkommit några tydligainte studienharDet av

inne-i ställetolika boendeforrnerna.bemötandet mellan de Det är
enskildes behovtillsammans med denhållet i verksamheten av

arbetssituation har be-vård personalensoch samt somomsorg
främstvissa skillnader harpekar påtydelse. synpunkterDe som

miljöer ochSjukhusliknandeolikheter i vårdkultur.samband med
bidra-sjukhem kanpå vissarutiner observerats t.ex. varasom

opersonligt bemötande.gande orsak till

Få undersökningar bemötandeom

internatio-genomgångstudie skeddesamband med dennaI aven
förbostadsformerorganiseradenell och nationell forskning om

vilkaHuvudintressetutformning och bemötande.äldre, att sevar
till personalensutformningengjorts för relateraansatser attsom

fålåter sig bemötas. Ytterstbemötande äldre och hur äldreav
undersökningar med andraflerastudier farms redovisade även om

studier bo-Dit bl.a.närmade sig hörutgångspunkter ämnet. av
utförda Owedemens, ocksåstadsfonner för med avpersoner

Åhlund bemötandeKunskapermed medarbetare. personeravom
i påkravvarierande stödbehovmed demens och deras omsätts
Walberg-exempelvis i studiebostadens planering Lenaen av

1996.Byggnadsfunktionslära, LundInstitutionenLjungbeck för
enskildalivskvaliteten förbeskrivs särskilda krav ökarDär som

Även personalens arbetssättoch kan fördröja sjukdomsförloppet.
utfornming. Viktenolikapåverkas i gruppbostäder med över-av
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blickbara gemensamhetsutrymmen, möjligheter till avskildhet
den lägenheten/rummet och planlösning stär-genom egna en som

orienteringsformåganker uppmärksammas. Hygienutrymmen bör
utformade så ökande hjälpbehov tillgodo-skall kunnaatt ettvara

kökets sociala värde understryks.Det När-ses. gemensamma
miljön bör också lättillgänglig och "lättorienterad". skallDenvara
kunna erbjuda stimulans samtidigt säkerhet föroch personer som

i olika stadier sin sjukdom. Sammantaget kraven godär av ger en
bild bostadsmiljönhur kan underlätta samspelet mellanav en-
skilda, deras personal och anhöriga.

Närmiljöns betydelse

Närmiljöns betydelse for vardagsliv medäldres och kontakter
andra har blivit belyst i från Movium, sekretaria-bl.a. rapporten

for den miljön, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.tet yttre
Aldres liv och omgivning, Nordström Gora, StadM. M.nära -
Land, 133:l995. Exemplen från moderna formerspännernr av
kollektivhus för aktiva äldre till särskilda boendeforrner for
mycket gamla har utgångspunkt deRapportenpersoner. som
olika behoven möjligheterna förutsätt-hos äldre och skapaatt
ningar i fysiska miljön personligt meningsfulltden för ett var-
dagsliv i närmiljön.

uppfattning medverkan iJag delar äldresrapportens att egen
planeringen fysiska miljön praktiskaden måste öka och finnaav
fonner, något också kan medverka till ochsom engagemang sam-
hörighet i boendemiljö. på jag iProv detta haren gemensam
utredningsarbetet fått särskild i Hjorted,bl.a. från boendeforrnen
Västervik. aktuella bl.a. exempel frånDen relaterarrapporten ett
Alingsås: Parkförvaltningen organiserade där tillsammans med
äldreomsorgen tillsammans ibesök med äldre i parker och de
äldres bostadsområden for på plats höra vad uppskattadesatt som
och vilka förbättringar Diskussionerna gälldeborde göras.som
fysisk lättillgänglighet, bekväma socialplatser for samvaro,

utsikt,och säkerhet pekar påRapportenväntan när-attm.m.
miljöns intebekvämlighet och andra kvaliteter också estetiska- -
uppmärksammats tillräckligt be-skapasättett att ett gottsom
mötande och gemenskap mellan i olika väl-boende åldrar. En
planerad närmiljö kan for berikaha mycket betydelseäven stor att
personalens samspel med äldre.
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Institutioner

bruketdeltagareifrågasatteutredningsarbetetunderVid rådslagen
sjuk-påochsjukhemäldreexempelvis påbostadsbegreppet,av

reflexio-fannsremissvarenmed flera. Idelaräldredärhem rum
i såochfortfarandeäldre stortillanledningen att om-överner

formerinstitutionsliknande näriboendesärskilterbjudsfattning
förboendefonnersmåskaliga ägttillförändringarbetydande rum

ochstörningarpsykiskamedexempelvis förandra, per-personer
gruppbo-tillkomstenutvecklingsstöming. Trotsmed avsoner

ombyggnaderochdemensmed trotsförstäder avpersoner
fore-detrådslagenvidansåg deltagare attsjukhemexempelvis

generationerskommandeochframtideninförligger behov attav
äldre,påverkarbostadsforrnerkollektivaundersöka hurönskemål

sjukhemmenåsyftadeshandförstapersonal. Ianhöriga och men
förgruppbostädernakollektiva formersmåskaligaockså per-som

demens.medsoner
densärskiltuppmärksammadesgruppbostädernaBeträffande

sjukdomsforloppenskildasuppståribland närproblematik som
slut-livetssig ibefinnerfleraellersnabbt, dvs.olikagår när en

sinprägladsåintenågon ärsamtidigt ännuskede avsomsom
kvarbo-principenSkallgruppboende.isjukdom bor omsamma

högreisjukhemmenSkallslut änlivetsförverkligas tillende
ivårdvarjetid förallt kortareunderochgrad geän personnu

Tillsam-sjukhusliknandedärförSkall deslutskedelivets vara
bland demklassammansättningochköns-med frågor ommans

3kap.Sundström, ärG.noteradesjukhempåbor avsom nu
bemötandefrågorockså tillkopplasvanliga frågor. Dedetta om

ochtrygghetintegritet, vär-älvbestämmande,principeroch om
dighet.

djupastedensåboendeforrn ärkonstaterakan oavsettJag att
ochhjälpdenmellanförhållandetifinnakvaliteten att gersom
kankvaliteterfysiskaBoendeformenshjälpen.den emottarsom
denmellanrelationergodautvecklingenhindraellerunderlätta av

personalen.ochäldre
litenförriskerbelagdavälvisatforskning haromfattandeEn

andragällerdetinstitutionerindividualisering på näringeneller
utvecklingsstörning.medförvårdhempåt.ex. personergrupper

livs-dagligarutiner i densynliga,blivitintebehov harPersonliga
förenligt schemabehandlasskallallapåbyggtföringen har att

hosocksåsinhar idygnsvila Dettahygien, tur,måltider, per-osv.
välbe-minskatorsakatutvecklingsstörning,svårmedsoner

in-tolkatsfelaktigt ett"symtom"finnande och skapat somsom
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slag i utvecklingsstömingen. Följder torftigt dagsinnehåll,ettav
brådska från personalens sida och små möjligheter till samspel
med personal och andra har medfört konsekvenser. Isamma sam-
band med flyttning till gruppbostad, har konstaterat bättreman
fysisk psykiskoch hälsa, välbefinnande och aktivitet. Per-större
sonalen har plötsligt "upptäckt" personligheten bakom diagnosen.

På motsvarande har studerats hur personalen känner sigsätt
synlig och får för idéer och erfarenhetutrymmemera egna egen

vårdkollektiv förändras till mindrenär enheter.större Samtidigt
gäller också här arbetsledning och personaldimensioneringatt
måste förutsättningar för och initiativ. Ieget annatge ansvar egna
fall finns risk den institutionens regler och rutinerstor att större
t.ex. särskilda duschdagar följ med till gruppbostaden och atter
enskilda inte får något ökat inflytande sin situation elleröver ett

personligt bemötande.mera
Samtidigt med enskilda och personalen blir synliga iatt mer

mindre också sidor i arbetssättet på tydli-ettgrupper, syns svaga
fannsDe också tidigare vanligen isätt. format påän störregare - -

vårdhemmet kunde där försvinna i mängdenmen av personer,
rutiner och rymliga lokaler. innebärDetta behov hand-att nya av
ledning och tillskottandra kunskaper måste beaktas för attav
åstadkomma verklig förbättring. Andra ofta studerade resultaten

flyttning till mindre enheter ökad ömsesidig anhörigkontaktärav
liksom kontakter med omgivande närmiljö olikamed service-
funktioner.

givenEn slutsats dagsläget försöka etablera arbetssätt,i är att
arbetsledarskap och personaldimensionering på kunnigtettsom

kan främja äldre, sitt tillståndsätt och boende-att oavsett oavsett
form, kan bemötas individuellt med medveten vård- ochen om-
sorgsñlosofi.

harJag tagit del flera goda exempel. Genom Demens-av
förbundet har jag fått kännedom intressant internatio-t.ex. ettom
nellt projekt vid Stirling universitetet Skottland. skall ledaDet
till från olika länder samlar kunskap bl.a. bostads- ochatt man om
stödbehov för med olika slags de-ärsom gynnsamma personer
menssjukdomar. har också fåttJag erfara hur inom vissaman

verksamheter kan etablerastörre vårdfilosofi i hög graden som
bygger på personalens delaktighet och fortlöpande intresse för att
förbättra det lilla" inom den verksamheten i detta fallstörre -
Stiftelsen Stora Sköndal/Stora Sköndals sjukhem.

För framtiden måste frågan institutionerna och störreom
kollektiva bostadsformer analyseras ingående och leda tillmera
vägval.
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verksamhet"offentligBemötande4.4.2 annan

vårdäldreomsorgen,utvecklingenfortsattaInför den tryggenav
vidarenödvändigt också anläggajag detoch ettattomsorg, anser

underlättarsamhällsplaneringperspektiv. handlarDet somenom
villäldrelivskvaliteten både för dedagliga livet och ökardet som

vill ellerför demutåtriktat ochaktivt ochkan levaoch avsom
tillgänglighet ökargodpå Entvingas levahälsoskäl sätt.annat

delaktighet.självbestämmande och Entillmöjligheterna sam-
åtgärdertillgänglighetsskapandemånarhällsplanering omsom

sinaefteroch derastill äldrepositiva attitydervittnar rätt attom
ställersjälvständigt liv. Detförutsättningar levaochintressen ett

bostadsanpassningbostäder ochutformningfysiskkrav på av
lokalergatumiljöer, allmärmaockså påhjälpmedel t.ex.samt men

tillgänglig-områdenviktigakommunikationer. Andra röroch
servicekommersiellsamhällsservice,tilltillgångenheten och
frågor-information. Jagaffärslokaler, kultur attt.ex. samt anser

bemötandetbehandlaocksåmitt uppdragmedhör attsammanna
till-studeraingåendeoffentlig verksamhet". Att meraannan

dockbemötandekvaliteter itillförhållande ettgänglighetens är
med funk-bemötandeutredningentilluppdrag personeravom

tionshinder kap. 1.4.

livskvalitetTillgänglighet och

slut.intill livetsbostäder,ordinariei sinaborallra flesta äldreDe
ivård ochkvalificeradocksåomfattningökandeI omsorgges

hemmet.
användbarhettillgänglighet ochnärmiljönsliksomBostadens

ochnärståendederasenskilda,betydelse förmycketär storav
Äldre andranärmiljönoñaanvänderpersonal. än vuxnamera

ocksåsjälvfallettillgänglighet gällerpå godmedborgare. Krav
närmiljöer.derasboendeforrner ochsärskilda

initiativ,enskildesdentillgänglighet kan begränsaiBrister
kanvälbefinnande. Deliv, ochsjälvständigttillmöjligheter ett

ochanhörigaolägenheterpraktiskainnebära sådanaockså att per-
problem".besvärligt Dethenne/honom "ettuppleversonal som

ochisoleringirritation,bemötande,dåligttillupphovkan ge
flyttning från denönskadicketillocholycksfall även egnaen-

tillgänglig-det gällerboendeform.särskild Närbostaden till en
sjuk-syrmerhetisärskilt boende,formerpå äldrehetsaspekter av

mellansamverkanviktigaerfarit denjagharhemmen, att en
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generellt väl anpassad miljö och enskildas personliga hjälpmedel
inte sällan förbisedd. Detta också bristär i personalensutgör en
arbetsmiljö.

Tillgänglighet för vem-

Den dagliga livsföringen skulle underlättas för många medbor-
krav på god tillgänglighet beaktades på bättreett sätt:gare om

Personer med olika funktionshinder de fått i tidig ålder ochsom
kanske blir omfattande under åldrandet, isom mera personer som

sin ålderdom får funktionsnedsättningar inte alltid såärsom om-
fattande ändå hindrande, f°ar försämrad rörelse-men personer som
förmåga eller förmåga orientera sig till följd progredierandeatt av
sjukdomar m.fl. dessutom anhöriga och personal denärsom-
äldres medhjälpare i den bostaden och i de särskilda boende-egna
formerna. ansenligDet mängd befolkningenär och mångaen av -
flera i åldrar kan räknas intressenter.yngre som

Handikappolitiska Utredningsinstitutet Handu har undersökt
levnadsvillkor för medlemmar inom Handikappades Riks-De
förbund DHR, Sveriges RiksförbundDövas SDR och Syn-
skadades Riksförbund SRF. Av 1996 framgårrapport atten
behov bostadsanpassning hjälpmedeloch inte tillräckligtärav
tillgodosedda också del inteäldre heller deatt vet vartmen en
skall vända sig för få sådana insatser.att

I från Handikappinstitutets framtidsgrupp Leva ochrapporten
bo på äldre dagar, 1996 finns uppgifter tredjeattom var person

år80 använder käpp och cirkaöver 35-40 000 äldreatt personer
behöver rullstol för förflytta sig. avhandlingEn Sonn,att
Göteborg, 1995 visade drygt 20 representativtatt procent ettav
urval 76-åringar använde något förflyttningshjälpmedel utom-av
hus. Av alla synskadade/blinda cirka 50 65gravt är överprocent
år. tio kvinnorTre och hälften alla cirka år80 behövermänav av
något hörselhj älpmedel. konstaterasDet också antalet fraktureratt
hos äldre kvinnor har ökat på grund benskörhet, vilket utöverav
andra insatser kräver förebyggande arbete god miljöett genom

stimulerar till fysisk rörlighet. Flera andra undersökningarsom
ytterligare uppgifter behov anpassning bostads- ochger om av av

närmiljö hjälpmedel.samt
Med de perspektiv jag tidigare redovisat blir det alltmerasom

betydelsefullt för enskilda, anhöriga och personal förhållandetatt
mellan tillgänglig och bekväm miljö och välfungerande hjälp-en
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bådetillgodosesmåsteBehovenuppmärksammas.medel som en
samhällsplanering.irehabilitering ochindividuelldel i

åtgärderBehov av

handikappolitik åberopas1996/971120skrivelseregeringensI om
Vidare,ratiñcerat.initierat ochSverigestandardreglerFN:s som

ministerrådutfärdats EU:s12/01resolution 97/Cden avsom
förjämlikhetochdelaktighetl13.1 1997,EGT C 12, oms.nr

godfordrarvilketålderfunktionshinder oavsettmedmänniskor
stöd- ochservice-,Individuellabemärkelse.i vidtillgänglighet

förbättraföråtgärdermedkombinerasmåste attVårdinsatser
utveck-framtidapå denMed tankehelhet.samhällsmiljön som

kämfrågajag dettabetraktaräldreomsorgenlingen somsom enav
strategier. Genomgenomtänktavällösningsinmåste få genom

1992:03 Bo-byggutredningen, Mochutredningar Plan-flera
Handikappombuds-1995:01utredningen, Nstadspolitiska

inomkunskapsamladfinnsmil.uppföljningar om-enmannens
intresseorganisationema.också inomgradi högfinnsrådet. Den

underfåttjagsynpunkter ut-mångaavspeglas iDet somsenare
medreferensgruppensärskildadenbl.a.redningsarbetet genom

viktenunderstrukithar bl.a.handikapporganisationema. Man av
fysiskochPsykiskfolkhälsoperspektiv.itillgänglighetgod ett
förut-önskemål ochsinaefteräldrevidmakthålls bättrehälsa om

in-ochsociala kontakterbehållaaktiva ochkansättningar vara
tressen.

äldrebemötandetutredningi mindelSom armanavav
intentionerdeföljaförsökthar jagverksamhet"offentlig att upp

regeringensiåtgärdertillgänglighetsskapande omnämnsför som
påbehovfinnsfunnit det ettattharovan.skrivelse Jag att av

itillgänglighetfrågoruppmärksammakraftfullt sätt ommera
medbor-andraochpå äldremed tankebådesamhället grupper av

utredningen.tillremissvariuppfattning förs framSammagare.
ibådebelysasmåstetillgänglighetsfrågorbl.a.påtalarMan att

sarnverkansfor-perspektiv,glesbygdensochstorstadens att nya
möjligheternäringslivet ochmedetablerasmåste att genommer

jagnivå harkommunalFrånuppmärksammas.måsteteknikny
in-tillgänglighetsskapandepåexempelpositivavissadelfått av

nationellbetydligtfåbordefrågan störredockJag attsatser. anser
deloch1999i äldreåretinslaguppmärksamhet, ett somt.ex. som
be-främjatillsyftar gottåtgärder ettaktivai attandra som

samhället. Iitill äldreattityder ettpositivaochmötande sam-av
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hällsekonomiskt perspektiv det intresse skärskådaär kost-attav
nader på kort och lång sikt uppkommer tillgänglighetennärsom
inte uppmärksammas och blir föremål för genomtänkta sats-
ningar. bordeDet ökande intresse inför perspektivetett attvara
allt flera äldre omfattande vård och i hemmet. Ettges omsorg

väsentligt skäl allt fleraannat äldre vill, kanär och haratt rätt att
delta aktivt i samhällslivet med sina kunskaper och erfarenheter,

betydligt bättre borde tillvara i samhällsgemen-tasresurser som
skapen.
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Inledning
aktivi-närvarande mångapågår förInternationellt och nationellt

sjukvården.ochenskildas ställning inom hälso-för stärkateter att
Landstings-Sverige hardrivs bl.a. WHO. IStörre projekt av

landstingens ochrekommendationutfärdatförbundet omen
ställningpatientensmed stärkaarbetemedlemskommunemas att

Insti-särskild studieframgår bl.a. genomA 97:32. Där aven
minstlandsting harvarjehälsoekonomi i Lundför ettatttutet

ställning.patientens Ny-syfte stärkapågående projekt med att
Patien-delbetänkande,överlämnatligen också HSU 2000har ett

patientensstärkaåtgärder för1997:154 medhar SOU atträttten
insatser.och sjukvårdens Enkrav på hälso-möjligheter ställaatt

sintillutgångspunkt patienten kännerviktig rätt.är att
in-kommunernasserviceavtalförsök med s.k.De avsersom

bl.a.syftetharpåbörjats i antal kommuneroch attettsatser som
medvid kontaktertill inflytandeenskildes möjligheterstärka den

socialtjänsten kap.7.
handikapporgani-pensionärs- ochIntresseorganisationer som

enskildahävdaförfortlöpande arbetesationer bedriver attett
kontakterintressen vidrespektive organisationsochmedlemmars

in-utveckladvälOrganisationerna harmed bl.a. myndigheter. en
rättig-medlemmarupplysa sinaforrnationsverksamhet för att om

insatserheter, osv.
funnitåtgärder har jagolika och viktigadessaTrots att en-

formerbehöva också andrai många situationer kanskilda äldre
sig hörda.for för kunnastöd göraatt

tillenskildes möjligheterstödja deninsatser kanvaletI somav
skallhans/hennes behovinflytande det givetvisär varasom

stödråd ochtillräckligt fåvissa äldre det fulltstyrande. För är att
närstående,anhöriga, andrainitiativ i kontakt medgenom egna

ochstigande åldersamhällsorgan. Medintresseorganisationer och
fortfarandevissaförkan stödbehovet ökaavtagande krafter men

äldre hartidigare. Andrainformellttillgodoses på sättett som
kraftigtsjukdomarfunktionshinder och/ellereller får gradvis som
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försvårar hindrareller deras möjligheter själva sköta vardag-att
liga angelägenheter och bevaka sina rättigheter.

Vid utredningens hearings framfördes önskemål fåattom
uppmärksamheten riktad på de situationer inte minst i särskilda-
boendeforrner då enskilda saknar närstående kanske harmen en-
god sköter ekonomiska angelägenheter. framfördeManman som

enskilda kan behöva ytterligare hjälp för bevaka sina intres-att att
i vardagen. detta kapitel beskriver jagI olika möjligheter försen

tillgodose behoven.att
Inledningsvis genomgång den enskildes rättsligagörs en av

ställning och olika möjligheter kunna siglåta företrädas ochatt
biträdas andra. finns naturligtvisDet lång rad andra aspek-av en

på enskildas ställning i vård och Dit hör bl.a. frågorter omsorg.
information, kommunikation och samverkan mellanom en-

skilda/anhöriga och vårdens och företrädare. Till-omsorgens
synsmyndighetema har här viktig roll för bl.a. vägled-atten ge
ning. Andra väsentliga insatser kan enskildas möjlighe-ökasom

till inflytande utbildningsinsatser för personal. Enligt minter är
mening det mycket betydelsefullt inom olika utbildningarär att
analysera begrepp enskildas självbestämmande i förhållandesom
till personalens roller och uppgifter.

5.1 enskildes rättsliga ställningDen

Grundläggande för den enskildes rättsliga ställning principenär
varje fysisk avseende på kön, ålder, elleratt utanperson, ras re-

ligion, erkänns rättssubj ekt och har rättskapacitet.ettsom
Konsekvensen ha rättskapacitet litet bamatt är t.ex. att ettav

kan till fastighet. barnet kan naturligtvis inteMenägarevara en
själv sköta fastigheten. Från rättskapaciteten får därför skiljaman
den rättsliga handlingsfcirmågan, dvs. förmågan själv skötaatt
sina rättsliga angelägenheter.

Den underårig intesom fyllt år har inte rättslig18ärsom
handlingsfönnåga. kunde förklaraFörr den uppnåttman som
myndig ålder för omyndig. bort årDetta 1989. Däremottogs
finns möjligheter för myndiga på sittgrundpersoner som av
hälsotillstånd har svårigheter kunna sköta sina angelä-att egna
genheter, få god eller förvaltare utsedd för sig.att en man en

myndigEn har alltså rättslig handlingsförmåga så längeperson
han eller lever.hon gäller hälsotillståndDetta elleroavsett var

befinner sig. i särskildEn bort.ex.personen person som en
boendeform har rättsliga handlingsfönnåga allasamma som
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denkunnasvårigheter utövadockmänniskor har attVissaandra.
någonbehövakanenskildehandlingsförrnågan. Denrättsliga som

angelä-personligaochekonomiskaolikaihonom/hennebiträder
genheter.

inågotstårdehurinte, näraharAnhöriga oavsett personen,
honom/henne. Enochvårdföruttryckt an-lag omsorg omansvar

enskildasbeslut" på vägnar"fattahellerintehörig har rätt att t.ex.
anhörigafrånUppgifterboendeforrn.särskildtillflyttning enom

ibehovsbedömningvidrollspelanaturligtvisdock storkan en
särskildibostadtillgäller rättenfallsådana t.ex. enensom

Omsocialtjänsten.fråninsatserandratillellerboendeforrn rätten
indirektellerdirektframgåkannågotvillinteenskildeden som

respekteras.dettamåsteanhörigafråninhämtasuppgifteratt
finnshälsotillståndförsvagatmedenskildskydd för ettTill en

rättshandlingförklaramöjligtdet att somgör ensystemett som
jämkas.rättshandlingenellerogiltigföretagit atthan/hon som

1915:218i lagenfrämstfinnshärreglering omDen avsessom
områdeförmögenhetsrättenspårättshandlingarandraochavtal

avtalslagen.
kanbestämmelsedennadärsituationerpåexempelSom ett

störningpsykiskmedtillämplig kan somnämnas personenvara
förståtill attskuld utannågonsförigår borgen personannan

skaffarnågondåexempel ärhandlingen. Ett annatinnebörden av
ekono-ihonom/henneföreträdafullmakt attsig personav enen

ålderdoms-grundpåoch t.ex.angelägenhetermiska avpersonen
hanfullmaktdeninnebördenförståkunnatharintesvaghet av

jämkasellerogiltigaförklarasfallsådanaikanHandlingarnagett.
avseende.i något

testa-kan ettattnämnasupprättande testamenteBeträffande av
påverkanunderdet har upprättatsgäller psy-inte enavmente om

inteärärvdabalken. Ett testamente§kap. 2störning 13kisk
detenskilde upprättaförmått den attnågongällandeheller om

beroendeellerviljesvaghetoförstånd,hansmissbruk avgenom
kapitel.ställning 3 § samma

ombudstödPersonligt5.2 genom

ställenpå flerafinnsombudanlitamöjlighetBestämmelser attom
förvaltningslagengällerlagstiñning. Det t.ex.svenski

avtalslagen.ovannnämndadenochrättegångsbalken1986:223,
intresse.förvaltningslagen störstsocialtjänstområdet ärFör av
denmeningenförsta attstycketförstaföreskrivs i 9 § somDet
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för talan i ärende får anlita ombudett eller biträde. finnsDet inga
särskilda bestämmelser formen för den fullmakt lämnasom som
till ombud.ett

Verksamheten inom socialtjänsten mångskiftande. Tillär stor
del handlar det i enskilda ärenden anspråkatt på stödprövaom
och hjälp. kanHär ombud anlitas med stöd förvaltnings-9 §av
lagen. En del verksamheten handlar det stödattannan av om ge
och den hjälp den enskilde befunnits berättigad till. Härsom
handlar det verkställa det beslut socialtjänstenatt kommitom
fram till och inte ärendehandläggning. Rätten anlita ombudattom
enligt förvaltningslagen kan inte omfatta sådan situation.anses en

inteDet ovanligtär från socialtjänstens sidaatt tillsarn-man
med den enskilde går igenom vilket behov stöd och hjälpmans av

finns. Detta bör kunna ärendehandläggning ochsom ses som en
den enskilde bör ha anlitarätt ombud eller biträde.att Om där-

den enskilde fullmaktemot vill överlämna någongenom annan
för sig detatt gäller utformningnär vård ochsvara av omsorg

han/hon får torde detta inte kunna giltigt. Däremot kansom anses
fullmakt detta slag, i den mån det förekommer sådanaen av nu

fullmakter, ha ivärde sig denett enskilde ändå fårattgenom an-
ha uttalat förtroende för denett står "ombud". Enses som som

sådan fullmakt torde också ofta kunna tolkas så den enskildeatt
samtyckt till socialtjänsten lämnar uppgifteratt till "ombudet".ut
Fullmakten kan således värde det gäller underlättanär attvara av
planeringen och vården den enskilde.av omsorgen av

Äldre har svårigheter kunna sköta sina eko-attpersoner som
nomiska angelägenheter kan lämna fullmakt för någon attannan
hjälpa honom eller henne med dessa angelägenheter. Fullmakten
kan utfärdas för kvittera pensionsmedelatt och sköta betal-ut att
ningar räkningar el. dyl. via bank- och postgiro.t.ex. Det kanav
också handla för den enskildes räkningatt medel frånta utom
bankkonto tillhör honom/henne. Vanligtvis fullmaktenärsom
skriftlig.

5.3 God och förvaltareman

I ll kap. föräldrabalken FB meddelas föreskrifter godom man
och förvaltare. Nedan redogörs för föreskrifter finns i dettasom
kapitel. Det i framställningengörs endast paragrafhänvisningar
och inte hänvisningar till kapitel såvida inte det gäller andra
kapitel och föräldrabalk. De kommentarer lämnas till be-som
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föräldrabalken,tillkommentarenhämtadestämrnelsema är ur
361-381.Walin, 1996,Gösta s.

God5.3.1 man

godFörordnande manav

flertaletsituationer. Iolikai mångaförordnasgod kanEn man
underårignaturliga skälgäller detreglerasfall personenavsom

myndigaförgodföreskrifterfinns ocksådet per-manommen
soner.

sjukdom,grundpånågoninledningsvisanförs§4I att avom
förhål-liknandeellerhälsotillståndstörning, försvagatpsykisk

egendomförvaltabevaka sinmedhjälp sin rätt,behöverlande att
be-behövs,dettingsrätten,skallföreller sinsörja omperson,

fram-henne. Detellerför honomgodmanskapanordnasluta att
prop.förvaltareochgodpropositionenhålls i manom

uppdragetfårinte191987/882124, annatatt ansesangesoms.
uppgifterna.allaomfatta tre

proposition, 19,nämndaidiskuteradeDepartementschefen s.
någonssörja förförgodförordnande attfrågan per-manavom

enligtkontaktpersonfåttnågon harframhöllHan att enomson.
lag hardennaomsorgslagen ersattsenligtellersocialtj änstlagen

ellerfunktionshindradetill vissaservicestöd ochmed lagen om
blir behovete.d.institutionvård påförblivit intagen per-aven

taladeskälFlerautsträckning tillgodosett.iomvårdnadsonlig stor
halåta gode ettdepartementschefen för männenenligtändå att

denförbegreppethuvudmanhuvudmännens ärför personansvar
detframhöllsskall hjälpa. Det attden gode mannensomperson

gällerbiståndsådantmellanskarpsvårt dra gränsatt somenvar
ihjälpochangelägenheterrättsligaekonomiska eller mera

Även huvudsakligagodedenfrågor.personliga mannensom
innebaregendomsförvaltning,syssla medskulleuppgift attvara

ellerbehöllegendomentillskulleenbartinte han attdet att se
tillhonomuppgift för attockså attvärde.ökade sitt Det seenvar

med hänsynBl.a.används till dennesmedelhuvudmannens nytta.
huvud-kännedomha godgodedentill detta måste ommannen

intedetframhöllsVidareförhållanden. attpersonligamannens
omsorgslagstiñningenochsocialtjänst-medavsiktenheller var

kundehelthanuppgifterfå sådanaskulle attkontaktpersonatt en
Godeområdet.personligadetfunktioner pågode männensöverta
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borde därför kunnamän förordnas för sörja för huvudmannensatt
person.

Det kan i detta sammanhang finnas anledning återge vissaatt
uttalanden begreppet "sörja för iperson" handbok för godom en

eller förvaltare Kerstin Fälldin, 1996. framhållsDet följ-man
ande, 29.

Sörja för brukar också kallas för personligperson om-
vårdnad, vilket i och för sig inte innebär godatt man som

älv ska sköta och vårda huvudmannen. Däremotman om
innebär det gode ska tillatt huvudmannenattmannen se
får så bra vård och möjligt. Det kanen omsorg som

innebära kontaktäven knyts med Rödaatt korsets besöks-
verksamhet, kyrkans diakonissor, kontaktperson begärsatt

Gode ska naturligtvis självetc. besöka sin hu-mannen
vudman och eventuell vårdpersonal för hålla sig å jouratt
med hur huvudmannen mår och har det i allmän-största
het, vilket förutsättning förär kunna vilket detatt vetaen
individuella behovet hos huvudmannen är.

framhållsDet vidare 60 gode bör denatt utövamannen per-
sonliga omvårdnaden i samarbete med de anhöriganära så-om
dana fmns. Det nödvändigtär även gode samarbetaratt mannen
med kontaktperson utsedd enligt socialtjänstlagen eller lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det anförs i kommentaren skall beakta möjlighetenrättenatt
den behöver personligatt omvårdnad kan få dettasom av an-

höriga inom för kommunens sociala verksamhet eller påramen
sjukvårdsinrättning. Enligt kommentaren bör vidare prövas, om
inte den enskildes rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kan
bli tillfredsställande skötta, banks notariatsavdelning,t.ex. genom
advokat eller förtroendeman.annan

Enligt § f°ar4 god regel förordnas endast med denman som
hjälpbehövandes samtycke. Denna regel har sin grund i att ett
godmanskap formellt inte inverkar på huvudmannens rättsliga
ställning. godEn bör således principiellt biträdeettman ses som

huvudmannen. Den gode hjälp för denutgörmannen en en-
skilda kunna till de rättigheteratt han/ta hon har.vara

Föreskrifterna innehåller regler för det falletäven denatt en-
skildes tillstånd sådant han eller honär inte förmår uttryckatt ge
för sin uppfattning förordnande god Första stycket i 4om av man.
§ innehåller således också regel godmanskap får för-atten om
ordnas den enskildes samtycke,utan den enskildes tillståndom
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enskildedenNärmening inhämtas.hennesellerhanshindrar att
förord-deninnantingsrätten,skallsamtyckesittlämnatinte har

likvärdigeller ut-läkarintyginhämtagodmanskap, annanomnar
§.lhälsotillstånd 7enskildesdenredning om

godansökaf°arföreskrifterfinns omDet även somvemom
självenskilde ävenden utaninte barafårAnsökan göras avman.

kom-§. I15släktingarochsambomake, närmastedennesav
närståendemedanförsföräldrabalken atttill avsesmentaren

andra änsyskonoch ävenföräldrarbröstarvingar,främst men
i fråga.kommakansläktingar

på godKrav man

erfarenrättrådig,skallgodtill utsesföreskrivs§12I att enman
kvinna.ellerlämpligövrigtioch man

olikasiggodval görvidanförskommentaren attI manav
medsyftethuvudsakligapå detberoendegällandesynpunkter

hu-sörja förskallfrämstgodedenOmförordnandet. mannen
uppdragettillhandstilldet attligger näravudmarmens person

eller när-hjälpbehövandedentillsläktingförordna annanenen
krävandeÄr frågadäremotdet egen-stående meraomperson.

angelägenheträttsligibiståndeller meradomsförvaltning aven
ekonomisktanförtrosbehövauppdragetkanslagkvalificerat en

påfallaintevaletbörSjälvfalletkunnig enjuridiskteller person.
hjälpbehövandes.denintressenhar motsattasomperson

medsamrådamöjligtså långtbaraskall integodeDen mannen
tillsamtyckedennesinhämtaprincipiocksåhuvudmansin utan

räkning.dennesförvill företahanrättshandlingarde
förord-förinomgodedengällerVidare ramenatt mannenom

denförföretas"sedvanligenrättshandlingingåttnandet somen
före-hanfrån densamtyckeskallhushållningen",dagliga som

harrättshandlingen gettföreintedenneföreligga,träder omanses
detkanpraktikenstycket. Iandra5 §någotföruttryck annat

godeskötaskanangelägenheterlöpandeinnebära avatt mera
enskilde.denmedsamrådabehöverhanattutanmannen

godetillsyn. DenöverfönnyndarensunderstårgodEn man
förvalt-sinårsräkningåretgångskall omenavgeomenmannen

föreskrivs§ FBi kap. 3det 12slutligenkan attning. Det anges
ochskyldighetersinafullgöraskallomsorgsfulltgodatt manen

enskilde.denbästdetpåhandlaalltid sätt gagnarsom
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5.3.2 Förvaltare

En förvaltare kan slagssägas kvalificerad godettvara man som
har eller mindre vidsträckt behörighet företräda denen mer att

år.18 förvaltareär över En bestämmer, till skillnadsom vadmot
gäller för god inom för sitt uppdragsom överman, ramen ensam

den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter
omfattas uppdraget 9 § första stycket. förvaltareEnsom av

handlar alltså på i huvudmannens intresseeget och föransvar
dennes räkning.

Som tidigare framhållits kan omständigheterna i vissa fall vara
sådana möjligheterna för godatt få samtycke från sinatten man
huvudman begränsadeär gode kan ändå inommen mannen ramen
för uppdraget vidta åtgärder det gällernär vardagligamera ange-
lägenheter. innebärDetta skillnaden mellan förvaltaresatt be-en
fogenheter och god befogenheter inte alltid tydlig.ären mans

I §7 de grundläggande förutsättningarna för förord-anges
nande förvaltare. Förvaltare kan någon på grundutsesav om av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande stånd vårda sigär eller sinatt egendom och det inteur

tillräckligtär god förordnas elleratt den enskilde får hjälpattman
på något mindre ingripandeannat sätt.

Förvaltaruppdraget skall till den enskildes behov ianpassas
varje särskilt fall och får begränsas till viss egendom elleratt avse
angelägenhet eller egendom överstigande visst värde 7 §ett
andra stycket.

5.4 Kontaktperson enligt socialtjänstlagen
1980:620

Möjligheten kontaktpersonatt enligtutse socialtjänstlagen har
undernämnts redogörelsen för förordnande god Departe-av man.

mentschefen förde vid 1988 års reform godmanskap dis-om en
kussion behovet god förordnas föratt sörja för nå-om attav man

Därvid hänvisades till möjligheterna få kon-gons person. att en
taktperson utsedd enligt socialtjänstlagen.

Reglerna kontaktperson enligt socialtjänstlagen finns i 10 §om
tredje stycket. Där föreskrivs i första meningen socialnämndenatt
kan särskildutse kontaktperson eller familj meden person en
uppgift hjälpa den enskildeatt och hans anhöriga inärmaste per-
sonliga angelägenheter, den enskilde begär eller samtycker tillom
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serviceskyldighetdel denfårdet. Detta somavsom enanses
för.uttrycksocialtjänstlagen ger

"kontaktman/-skiljas frånskallenligt SoLKontaktperson
handlarverksamheter.olika Detikontaktmannaskap" omsenare

särskildafårpersonalgruppiarbetsmetod där enpersonenen
särskiltibortill någonförhållandeiuppgifter/ansvar t.ex.som

förutsättningar förskall ettKontaktmannaskapetboende. ge
bemötande.individualiserat

1993:387enligt lagenKontaktperson5.5

till vissaservicestöd ochom

funktionshindrade

LSS,ñinktionshindrade,vissa ärservice tillochstödLagen om
funktions-omfattandemedtill stöd förrättighetslag personeren

olika formertillharlagenomfattas rätthinder. Personer avsom
stöd-undantag. Envissamedsin ålder,insatser, oavsett avav
äldretillkan bl.a.sådan insatskontaktperson. Eninsatsema är ges

omfattasochfunktionshindradesvårtär avsompersoner som
LSS.

ickeskallenligt LSSkontaktperson ettAvsikten är att varaen
medmänniskastöd stortprofessionellt engage-ensom ges av

yrkes-påkravNågotmänniskor.andraintresse förochmang
till ellerrådocksåkaninte. Kontaktpersonenfinnskompetens ge

kompliceradinte såsituationerolikaförespråkare i är avsomvara
anlitas.behöverexpertisjuridiskellergodt.ex.natur att man

stödpersonligtformerandraNågra5.6 av

psykiskträttigheterdeföreslogPsykiatriutredningen att som
punktmedkompletterasenligt LSSskall hastörda avsersomen

personligt1992:73. Ettombud SOUpersonligtbiträde om-av
påstöd baseratpersonligtutredningenenligtbud skall ettvara

enskildedenkanpersonligt ombudexpertkunskap. Ett enge
riktasinsatserdesamordninghjälp i fonnkvalificerad somavav

kommunaltskallStödethonom/henne.till ett ansvar.vara
olikafråninsatsersamordningframhöllUtredningen att av

personligtförslagetmedhuvudsyftenasarnhällsorgan är ett omav
för denombudblidärföruppgift skulleviktigombud. attEn som

myndig-ocholikamedkontakterstöd ienskilde ett organvara



156 Personligt stöd SOU 1997:170

heter. En huvuduppgift skulle bli i samråd medattannan
exempelvis den psykiatriska öppenvården och försäkringskassan
bedöma vilka insatser lämpliga vid varje tidpunkt.är För attsom
dessa uppgifter skall kunna genomföras krävs fårstödetatt en
professionell prägel samtidigt det måste baserat påsom vara
personlig lämplighet.

Regeringen föreslog i propositionen 1993/94:218 psykisktom
stördas villkor försöksverksamhet med personligt ombud föratt

med långvarig och allvarlig psykisk störning skall be-personer
drivas under treårsperiod. För stimulera metodutvecklingen,atten
precisera innehållet i funktionen och främja utbildningen av per-
sonal skulle särskilda medel Förslaget riksda-avsättas. antogs av

Försöksverksamheten, bedrivs i samverkan mednäragen. som
intresseorganisationer inte avslutad. Min bedömningär ännu är

resultatet försöksverksamheten bör analyseras också iatt av pers-
pektivet det beskrivna stödet för samordning skulle kunnaattav

till fördel för vissa äldre.vara
Slutligen skall ytterligare exempel på former föromnämnas ett
personligt stöd. 30 § lagenI 1991:1128 psykiatriskett om

tvångsvård patient begär det, skall Stödpersonnärattanges en en
stödpersonEn kan också iutses. fall, patientenutses annat om

inte sig det. Stödpersonen skall bistå patientenmotsätter i per-
sonliga frågor så länge denne tvångsvård. Stödpersonen utsesges

förtroendenämnd.av

5.7 Socialtjänstkommitténs förslag rättom

till bistånd enligt 6 §annat

socialtjänstlagen i form personligtav
stöd

Socialtjänstkommittén föreslog i sitt delbetänkande tillRätten
bistånd inom socialtjänsten SOU 1993:30 bl.a. tillrättenatt

bistånd skulle preciseras. Preciseringen skulle i sjuannat göras
punkter. En dessa punkter till bistånd i formrätt annatav var av
personligt stöd. Till denna kategori hänfördes enligt betänkandet
bl.a. bistånd i form kontaktperson/kontaktfamilj och Stödfamiljav

255. Konsekvensen förslaget bl.a. möjligheten fåatt attav var
kontaktperson utsedd skulle till tydlig rättighet.görasen en
Regeringen har i proposition 1996/972124 lagt fram förslag till

ändring i socialtjänstlagen. Propositionen grundar sig på de be-
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änstkommittén lagtSocialtjovannämnda,tänkanden, b1.a. det som
bet.riksdagenantagitsPropositionen harfram. av

precise-innebärFörslagetrskr. 1996/972264.1996/97:SoUl8, en
finnspreciseringtill bistånd. dennaring Irätten annat person-av

intesåledestill sådant stöd kommerligt inte med. Någonstöd rätt
finnas.att

tidigaretidigare.försämring DenkanDetta gentemotvara en
ochhållenbistånd allmäntutformningen tillrätten annat varav

bistånd i formomfattade tilltolkningen dendenkunde rättattges
kontaktperson.t.ex.av

tredjeenligt §kontaktperson 10mellan fåSkillnaden att en
enligtfå till kontaktpersonsocialtjänstlagen ellerstycket rättatt

beslutmöjligheten överklagasocialtjänstlagen främst att ettär om
överklagasbeslutet endastförra fallet kaninsatsen. detI genom

lagligheten kan Iinnebär endastkommunalbesvär. Det prövas.att
viddi hela dessbeslutetdomstolendet andra fallet kan ompröva

överklagades ställe.i detbeslutoch sätta ett nyttev.

Individuell plan5.8

Inledning5.8. l

ställningden enskildesstärkaYtterligare ärväg att genom enen
planerasellerblivit beslutadeinsatserindividuell plan över som

behov.tillgodose hans/hennesför att
förekommande fallienskilde ochtillsammans med denAtt -
individuell planhonom/hennenågon biträder ärupprätta ensom -

delsdelaktighet,inflytande ochförutsätterdelsprocess somen
innehåll.och Denöverblick insatsernas formskapar över

påbekräftelseblir dokumentindividuella planen ge-enensom
och de/demden enskildeöverenskommelse mellan sommensam

individuellabegärdaför densocialtjänstens uppdragpå attsvarar
planen upprättas.

dendelaktig i planeringMöjligheten bli röratt egnasomen
upprättandeFöreskrifteri andra lagar.finns uttryckt ompersonen

hälso- ochtredje stycketi och §planer finns § 18sådana 3 aaav
tillservicestöd ochlageni och 14sjukvårdslagen 10samt om

funktionshindrade LSS.vissa
bakgrundenochjag för dessa reglerföljande avsnitt redogörI

individuellpå behovredovisar också synpunktertill dem. Jag av
vidframkommitb1.a.socialtjänstområdet. harinom Deplan ut-
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redningens hearings och i yttranden delbetänkandetöver om
brister i SOU 1997:51.omsorg

Individuell5.8.2 plan på hälso- och
sjukvårdsområdet

Vad gäller landstingens hälso- sjukvård föreskrivsoch i §3 a
tredje stycket habilitering rehabiliteringHSL eller till-att samt
handahållande hjälpmedel skall planeras i samverkan med denav
enskilde. planen skall insatserAv planerade och beslutade
framgå. Motsvarande gäller för kommunernas hälso- och sjuk-
vård. tredjeframgår § stycket.Detta 18av a

individuell planering landstingsnivåBestämmelserna påom
och nivåkommunal också något den skyldighet förär änannat
hälso- och sjukvårdspersonal journalföra bl.a. väsentligaatt upp-
gifter vidtagna och planerade åtgärder följ § andra3om som er av
stycket patientjoumallagen 1985:562.

Syftet med bestämmelsen åstadkomma samordningär att en av
de olika habiliterings-, rehabiliterings-, eller hjälpmedelsinsatser

den enskilde kan behöva. lagt på hälso- ochAnsvaret ärsom
sjukvårdshuvudmarmen inte på enskildasådan och de yrkes-som

inom hälso- och sjukvården. anförs i förarbetenaDetutövarna
rehabilite-prop. 1992/93:159, 200 såväl habiliteringatts. som

enskildesring målinriktade förutsätter denär attprocesser som
möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och upp-
följning beaktas och säkras.

praktiska funktionen planeringen skapaDen med är över-att
blick och hur olika insatser samverkaröver när samt somvem

Habilitering rehabilitering inne-för de genomförs. ochattsvarar
bär, liksom hjälpmedelsinsatser, olika kompetensområdenatt en-

få avsedd kvalitet i insatserna det värdeFör är stortattgageras. av
med samordning utgångspunkt i enskildes behov.med denen

5.8.3 Individuell plan enligt LSS

beviljasföreskrivs i samband med insats enligt LSSI 10 § att att
kan individuell ochden enskilde begära plan med beslutadeatt en
planerade insatser i samråd med honom. planen skallIupprättas

redovisas åtgärder vidtas kommunen ellerandraäven änsom av
lanstinget. Planen skall fortlöpande och minst gång åreten om
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Landstingen och kommunen skall underrätta varandraomprövas.
upprättade planer.om

Föredragande statsrådet anför i 1992/932159, 97, attprop. s.
den enskilde den individuella planen kan inflytandeettgenom ges

de åtgärder planeras fåoch överblick olikaöver över närsom en
insatser skall komma i fråga. Planen bör utgå från den enskildes

mål, intressen och önskemål. bör omfatta olikaDen behovegna
kan tillgodoses insatser från flera kompetensområden.som genom

Han anförde vidare han planen bör utformas såatt att attanser
den möjlighet till uppföljning och förändringar och denattger
skall fortlöpande.omprövas

Vidare framhåller föredragande statsrådet i propositionen
viktig97 fråga i samband med planeringen deatt en av

särskilda insatserna den samverkan kan i frågakommaär som
mellan olika instanser och verksamheter. framförHan hanatt

den enskildes uppfattning olikasamverkan mellanattanser om
verksamheter fördelmed bör redovisas i planen. Planen bör också
på begäran den enskilde eller vårdnadshavare eller godt.ex.av

kunna utväxlas mellan olika verksamheter stöd förman, som ger
den enskilde.

5.8.4 Föreskrifter och allmänna råd samordnadom

vårdplanering

Socialstyrelsen ihar föreskrifter och allmänna råd behandlat
frågan informationsöverföring och vårdplanering. harDettaom
jag tidigare beskrivit i kap.4.

föreskrivs där bl.a.Det ansvarig läkare inom slutnadennäratt
vården tagit ställning till patienten kan behöva vård ochatt om-

efter sjukhusvistelsen skall patienten samtycker till detsorg om-
eller det kan patienten inte har något invända detantas att att mot

information patienten översändas till socialtjänsten och denom-
hälso- sjukvården.ochöppna

Av de allmänna råden framgår den samordnade vårdplane-att
ringen syftar till samordning fortsatta insatser i den slutnaen av
vården och de insatser kan aktuella inom socialtjänstensom vara
och den hälso- och sjukvården sjukhusvistelsen.efteröppna
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inom hälso- ochAllmänna råd omvårdnad5.8.5 om

sjukvården

Socialstyrelsen råd angående omvårdnadhar utfärdat allmänna
inom och sjukvården SOSFS 1993:17. allmännahälso- De
råden omvårdnad inom den verksamhet omfattas avavser som

bedrivs landsting, kommu-hälso- och sjukvårdslagen och som av
och privata vårdgivare.ner

beskrivas iOmvårdnadsåtgärder kan enligt de allmänna råden
patienteni utförande sådana handlingar förbl.a. stöd eller av, som

sitt dagliga liv eller välbefinnande inte kan utföra älv.
Socialstyrelsen beskriver i de allmänna råden problemlös-en

ningsmodell kan användas. den bl.a. upprättandeI anges avsom
omvårdnadsplan.

vill jag anföra det råder osäkerhetdetta sammanhangI att en
innebörd. gäller bl.a. allmänvissa begrepp och deras Dettaom

i kap.omvårdnad och utvecklar dettaJag närmareomsorg.

på behov individuell planSynpunkter5.8.6 av

anhörigorganisatio-Vid hearing med anhöriga ochden höllssom
planering undanröjas.brister i individuell måsteframhölls attner

dessaindividuella handlingsplaner ochförespråkadeMan att
vissa Vidareockså anhörigas situation i avseenden.skulle omfatta

grund förhandlingsplaner skallframhölls upprättasatt som en
uppföljning.

fackliga organisationer fram-Vid hearing hölls medden som
pådet fortfarandehölls angående samverkansfrågorna bl.a. att

finns kvarstående brister i integrera och samverkamånga håll att
omvårdnaden.socialt medicinskt förhållningssätt iochettom

Bristerna till tydligt uttryck där metoder för vårdplane-kommer
ring individuella handlingsplaner inte etablerats.och Detta är en-

utvecklings-ligt de fackliga företrädarna angeläget och stortett
område.

socialberedningFöreträdare för Svenska Kommunförbundets
handlingsplanerutveckla individuellaframhöll behovet attatt av

och dokumentation är stort.
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Stöd personlig assistans5.9 genom

Inledning5.9.1

vissa funk-stöd och service tillinsatserna enligt lagenEn omav
assi-biträde personligtionshindrade enligt dess §LSS 9 2är av

stent.
iindividuellt utformat stödPersonlig assistans är ett som ges

knutetStödetolika situationer begränsat antal ärett personer.av
viss Assistansentill inte till någon verksamhet.och ärpersonen

enskilde harsituationer, dvs. denförbehållen krävande när om-
Avgörandei privata situationer.fattande behov hjälp mycketav

sinpersonlig hjälp klara hy-enskilde behöver fördenär attatt
försig sig, för inta måltider ellergien, för klä och klä attattatt av

enligt 1992/93:159kommunicera med andra. Syftet är attprop.
livssitua-inflytande sinden enskilde skall få reellt överett egen

hjälp tillvälja skalltion kunnaoch t.ex. gevem som
enligtpersonlig assistans åvilarKostnaderna förhonom/henne.

omständig-olikaföreskrifter LASS undersärskilda LSS och
Regelverket harrespektive socialförsäkring.heter kommuner
varit föremål förjanuarisedan ikraftträdande den l 1994lagarnas

ändringar.flertalett
träddeinte möjligt då lagenstatsfmansiella skäl ansågs detAv

assistanstill personligi medkraft bygga rättatt ett system enupp
tillbegränsadesenskildes ålder.oberoende den Rätten per-av

pensionsålder, år.inte uppnått allmän 65soner som

utvärderingSocialstyrelsens5.9.2

uppföljnings- ochSocialstyrelsen haft regeringens utvär-som
sinahandikappreforrnen redovisarderingsuppdrag beträffande

Socialstyrelsen följer ocherfarenheter i slutrapport. ut-uppen
1997:4.värderar

65-årsgränsenSocialstyrelsen i slutrapporten 8 "attanser
årassistans och fyllt 65inneburit de flesta medatt personer som

omfattninginsatser med mindrehar fått andra kommunala
Socialstyrelsen det börförsämrad kontinuitet".och/eller attanser
personlig assistans skall få be-harövervägas om personer som

år.hålla denna efter 65
analyserSocialstyrelsens erfarenheter ochBakgrunden är

assistansersättningmed79 vad hänt78 152 personerav som-
tredjedelarikraftträdande. Tvåfyllt år sedan lagens65 avsom

6 17-1514
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dem hade före LSS och LASS hemtjänst. assistansersätt-Genom
ningen fick bättre kontinuitet i olikade bl.a. hjälpen. Med de
möjligheter finns enligt assi-lagarna har anlitat85 procentsom

Övrigautförd kommunen. har själva anställt assistenterstans av
anlitateller assistans brukarkooperativ eller företag.genom

Enligt Socialstyrelsens undersökning har cirka två tredjedelar
fått hjälp sedan assistansen förändrats tillav samma personer an-

insats efter den enskildes 65-årsdag. Hälften har dock fåttnan
färre hjälptimmar. 43 fick fortsatt hjälp i65 procentpersoner

form och med lika många eller fler timmar. enligtDet ärsamma
Socialstyrelsen vanligare i de storstäderna hjälpen fortsättertre att
i fonn.samma

fått insatser mindre omfattningNästan 60 har medprocent
eller i andra former sedan de fyllt år. Socialstyrelsen for-65 har
mulerat till hjälpenskäl försämras:tre att

LSS har högre ambition vilket framträder tydligt1 SoLän när
någon får förändringar i sin personliga assistans. LSS attanger
insatserna skall tillförsäkra enskilde levnadsvillkor,den goda
SoL talar biståndet enskilde skäligaskall den lev-attom ge
nadsvillkor.

ekonomiska bedömningen gjorts enligt2 Av skäl har SoL när
personliga assistansenden inte längre bekostas statlig assi-av

stansersättning enligt LASS.
anhöriganställningar inneburit3 ala regler för harKomm att

vissa inte anhöriga självako. anställer äruner som pen-
sionärer. Reglerna också innebära anhöriga barakan att
anställs på halvtid eller möjligen trekvartstid.

likhet Socialstyrelsen jag inneburitI med finner 65-årsgränsenatt
försämrade levnadsvillkor och mindre möjlighet till själv-
bestämmande för flertalet de berörda. Handikapporganisatio-av

har framfört motsvarande synpunkter till mig dels i den sär-nerna
skilda referensgruppen, idels yttranden delbetänkandetöver om
brister i omsorgen.

bakgrunden lägger jag i avsnitt fram förslagMot den 9.2 om
personlig assistent statlig assistansersättningden har medatt som

han eller hon fyller år under vissa förutsättningar skall få65när
behålla stödet.
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Bemötande anhöriga och6 av

närstående

Inledningl

anhöriga närstående till äldre har underKontakter med och andra
utredningsarbetet varit täta.

vid i rundabordssamtal,har anhöriga rådslag,Jag mött genom
anhörigaenskilda brev och telefonsamtal. Mångakontakter,

brister isig med yttranden delbetänkandethörde över om om-av
exempel bil. 5.respektive godarapportensorgen om

stöd,situationer har anhöriga beskrivit sina behovdessaI av
till förbättringar.upplevda brister i vård och och förslagomsorg

ochanhörigorganisationer, pensionärs-På motsvarande harsätt
frivilliga organisationer belysthandikapporganisationer samt an-

också tydlig-hörigas Anhörigas synpunkter harroll och behov.
och instansergjorts anmälningar till olika myndighetergenom

socialtjänsten 1997:51.liksom vid bl.a. tillsyn SOUav
inomexemplen på utvecklingsarbeteflera de godaI av
situa-anhörigaslandsting syftet underlättakommuner och attvar

anhörig-pensionärsråd ochtion projekt initierade bl.a.avvar-
grupper.

ställning behöver analyserashar konstaterat anhörigasJag att
förbättringar förpå flera vissa avseenden höroch stärkas Isätt.

till enskildamed insatser riktasanhöriga nära samman som
kap. och 5.4

viktigtanhöriga mycketväl beskrivet mångaDet är att ettav
lita på insatserpsykologiskt-praktiskt stöd kunnaär att att som

kvalitet. kan gälla hem-riktas till den enskilde håller god Det
irehabiliteringsverksamhet, vardagslivet dettjänst, innehållet i

emellertid också kunnasärskilda boendet angelägetDet är attetc.
till anhöriges upplevelserurskilja vilka behov knutna denärsom

sin situation.av egen
anhöriga jag tidigare slutförtfråga har redanI även rören som

lagregleringen flyttamitt utredningsarbete. gällerDet rätten attav
till följd bl.a. ålderdomtill kommun för personer som aven annan
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omsorgsinsatser.har varaktigt behov omfattande vård- ochett av
behandlingenRiksdagen har i samband med av prop.

Ändring rättsligsocialtjänstlagen1996/972124 i beslutat om en
januari behandladereglering i kraft den 1998. Jagträder 1som

bemötandefrågafrågan i delbetänkandet flyttaRätt att om aven-
enskildas begäranoch beskrev där bl.a. huräldre SOU 1996:161

önskemål bomedflytta kunde höra näraattatt omom samman
in ikrav för flyttaanhöriga. Anhöriganknytning att annanensom

Äldre anhöriga skallderasavvisade jag emellertid. ochkommun
olika skälfinnas mångaindividuellt kanbemötas på Detsätt.ett

till önskan flytta.atten

närståendeochanhöriga6.2 Begreppen

Ändring i socialtjänst-l996/97:l24den tidigare nämndaI prop.
närstående bak-anhöriga ochdiskuterades begreppenlagen som

avlösningföreskrift stöd ochangåendegrund till förslaget om en
människorochlångvarigt sjuka, äldretill "närstående vårdarsom

funktionshinder".med
denhär"Med anhörigNågra definitioner formuleras, avses

bistårfamilj eller släktkretseninom annan.ene-person som
in iträderochocksåIbland förekommer vänneratt an-grannar

ianhörig. Därför bör"funktionen"hörigas ställe och antar som
Medvidare begrepp.närståendelagtexten talas är ett an-somom

hjälpinsatserolika formerhörigomsorg av an-som gesavavses
funktions-sjukdom ellerpå grundhöriga till avpersoner som

anhörigstödlivsföring. Medi sin dagligahinder sådanabehöver
tillsyftarinsatser primärtanhöriga olikatilleller stöd somavses

situa-anhörigesdenpsykiskt och socialt underlättafysiskt,att
jag begrepp.tion." följ använderdet andeI samma

anhöriga ochvill jag också betonasammanhangetI att
lik-medlitet äldrenärstående lika utgör grupp personerensom

Anhöriga måsteönskemål.förutsättningar, intressen ochartade
tydligt be-blir mycketbemötas individuellt. Det närgenast man

åldrig makasituationema förolikatänker de t.ex. gersomen
och förordinarie bostadeni denhjälpen sin jämngamletill man

boende.särskiltsin ibesökerdottermedelålders ettmorsomen
försökerochflera barnbarnofta "barnvakt"Samtidigt honär

ochtillsammans medfamiljelivyrkesarbete medkombinera man
situatio-ocksåfinnskvar hemma Detborsomung vuxen son
för stödbarnbarn,mycket tarnär t.ex. ansvaryngre personer,ner

uppmärk-situation bl.a.anhörigas haranhöriga. Yngretill äldre
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Alzheimerföreningen. i dessaDetsammats av gemensamma
uppskattning.olika anhörigsituationer behoven stöd och Hurär av

vari-och med vilket innehåll dessa behov skall kunna tillgodoses
jag beskriva ytterligare di-det följande kommer någraI atterar.

i anhörigamensioner relationer mellan äldre och samt per-ge
hänvisar till kom-spektiv på olika behov stöd. Jag även enav

utredningen. fárdigställs samtidigt medmande från Denrapport
innehåller intervjuer anhörigadetta betänkande och med som

speglar mycket olika förhållanden.

historiskt perspektiv på6.3 Ett

anhörigomsorgen äldreom

årKompletterar anhöriga samhället eller Frågan ställstvärtom
bil.i yttranden till utredningen 5.1997

föremåldess variationer seklerna har varitochTemat genom
forskning, historikern Birgitta Odénför omfattande bl.a. av

profem. har belyst hur släktkretsens, ochLund. Hon senare,
andrakämfamiljens vårdansvar samband med tillgången tillhar

försörjning, boendealternativa lösningar det gäller äldresnär osv.
medeltid i släktkretsarUnder svensk medlemmarna större en-var

Ekonomiskaolika skyldigheter varandra.gagerade i slags mot
gjordeoch juridiska förhållanden vittgående regler fört.ex. arv- -

anhöriga ingick iinte bara kämfamiljen många flera ettatt utan
förömsesidiga tjänster. stodför Släktkretsensystem

möjligensina alternativetomhändertagandet gamlaav var-
ochbyalagets barmhärtighet för de fattiga. Under 1500-talet
tillframöver från släktkretsarflyttades alltmera störreansvaret

inrätt-kärnfamiljen Samtidigt började olika slagsoch barnen.
ningar hospital och fattighus.byggas t.ex.upp,

började successiva förändring lederUnder 1700-talet den som
till jord överlåter exempelvis tillde gamla denägeratt ensom
giftasvuxen med under-son få undantag, bostadmot att en egen

back-håll till döddagar. Gamla saknade släktingar blev bl.a.som
stugusittare på byarnas allmänningar. Undantagen be-storvar en
lastning generationen till mångaför den och upphovyngre gav
konflikter fannsoch därmed rättegångar. Detövergrepp samt

islutligenockså hos de gamla bönderna hamnastor atten oro
enligtfattighuset, skam för den kom från bondesläkt un-en som

utredningen Stiftelsenderlag till från Andersson,1997 Lars
Äldrecentrum, allafattighuset/fattigstugan hystesStockholm. I
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Äldreinte försörja sig. denslags människor kunde störstavarsom
gruppen.

ökade andelen äldre 65 +Under andra delen 1800-taletav
fattigstugan blev reelltkraftigt i befolkningen. innebar"Det ettatt

vuxit bondefamiljhot antal äldre iför ökandeett som upp en men
gården."sedan fått försörja sig på än övertasätt attannat genom

människor inför få drastiskt för-ökande antal stod hotet"ett att
de inte försörja sigsämrade levnadsförhållanden kundenär

samtidigt gjorde den begynnande industrialiseringenlängre, men
förutsättningarna för omhändertagande blevde ekonomiskaatt

bättre" Andersson, 1997.Lars
förSå småningom fick kommunerna möjlighet skatteratt ta ut

inrättade förhjälpa vårdbehövande. Privata företag kassoratt
sjukdom, begravninghjälp till anställda vid ålderdom, osv.

Alternativen till försörjning och hjälp utanför familjens stöd
då för litenblev flera; folkpensionen blev lagfäst år 1913 men var

för levnadsomkostnader.täckaatt
tidigare fanns i års fattigvårdslagSom framgått kap. 3 1918

försörj-föreskrifter skyldighet för föräldrarsbarns attom svara
ning. först vid revidering Föräldra-Skyldigheten försvann av

Underhållsskyldighet makar emellan gällerbalken år 1979.
minskade skyldigheterFörändringen, dvs. barnensärmu. gente-
samhällets insatser byggtsföräldrar, motiverades med att utmot
folkpension.på olika bl.a. förbättrad Det poängtera-sätt, genom

föräldrarnamoraliska skyldighet bistådes dock barnensatt att
fanns kvar.

revideringen föräldrabalken hade lagLångt före en annanav
fanns ingatalat sitt tydliga språk. års socialhjälpslagI 1956 ut-

iföräldrar. träddetryck för barnens åldrande Lagenmotansvar
tillkraft vid tidpunkt förhoppningar knötsnär stora nyaen

långvårdssjukhus och hem-samhällsaltemativ servicehus,som
sarnariter.

har föränd-Birgitta Odén m.fl. har konstaterat lägetatt senare
tillrestriktioner inom äldreomsorgen lederoch medförtrats att

Studiersolidaritet gamla.anspråk på släktkretsens med denya
l980-90-talet, kanskevisar också anhöriginsatser ökat underatt

hjälpen ellerfrämst inte använder den offentligabland dem som
omfattning för år sedandet i mindre 10-15ängör

Ädelutvärderingen vidare kap. 3.1994:17, se
Även ändratformella för bl.a. underhåll hardet ansvaretom

motiv samhällsansvar så skall dettakaraktär med handlarsom om
samhällsinsatser i fonn praktiskt,inte tolkas ökandeatt avsom
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insatsersocialt och ekonomiskt stöd givet leder till informellaatt
anhörigas sida minskar.och frånengagemang

avslutningsvis konstateras alternativenkanDet att oavsett om
till familjens/släktkretsens vårdansvar för äldre i olika tider sak-

eller byggts så har den konkreta vården till delenstörstanats ut
olikautförts kvinnor, såväl i hemmen på inrättningarna avav som

cirka kvinnor bland personalenslag. Så också med 90 procentnu
inom möjliga mått med cirkaäldreomsorg och som fleraett av

närståendepenningdem beviljats s.k. kap. 3.75 procent av som

omfattande anhörigomsorgen6.4 Hur är om

äldre

vanligt konstaterandeRubrikens fråga svår besvara. Ettär äratt
omfattningenden informella vida överstigeratt omsorgen av

anhöriga/närståendeinsatser. insatser från kansamhällets Stora
isocialtjänstens företrädare. Innehållethelt okända förvara

på deninsatserna kan också mycket olika, bl.a. beroende omvara
ordinarie i särskilt boende.enskilde bor kvar i sin bostad eller

anhöriga mångaenskilda äldre har hemtjänst, utförAven när t.ex.
närståendeuppgifter; vissa karaktär hellre anförtrosär av en som

förmedlat till utredningen.utomstående har äldreän
hosTidigare fanns benägenhet kommunernastörre att an-en

År anhörigvårdarefannsställa anhörigvårdare. 1970 18 500
kap.sjunkit till år Jfr 5medan antalet 4 000 1995. ävenpersoner

personlig assistans.om
räckvidd"hemsjukvårdsbidragens"mått kanEtt annat vara

Äldrepolitik förändring Socialdeparte-i iLennarth Johansson,
slagVälfärdsprojektet 1997. Kontantersättning dettamentet, av

har påtagligt minskat drygt 000mycket från ha 21avsettatt per-
tankentill år kan förledaår 1982 drygt 000 1995. Det7soner

till anhöriginsatser minskat, slutsatsantaganden att somenom
ersättninginte detta slags ekonomiskakan dras. harDäremot en-

ligt vissa uppgifter blivit sparobjekt.ett
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Valmöjligheter6.5

valknappast medvetetMånga har konstaterat gör näratt ettman
situationplötsligt befinner sig igradvis eller an-en somman

stöd och hjälp itill äldre behöverhörig/närstående person somen
anhörigas insatser däremotolika Omfattningen kanavseenden. av

flera valsituationer.handla ellerom en
varjejag tidigare uppmärksammat det väsentligtSom är att se

unik. makar levt tillsammans underanhörigsituation Försom som
i den bo-långt äktenskap och känner trygghetett gemensamma
ifrågasättasvardagslivet oñastaden fortsätter även närutan att en

inte hellerblir mycket älpbehövande.makarna Det är ovan-av
omfatt-makarna kan komplettera varandraligt de åldrandeatt -

tydlig någon dem kom-ningen hjälpbehovet blir först om avav
behov in-kvarvarande har dåpå sjukhus eller dör. Den avmer

någon uppmärksamhet.inte tidigare påkallatsatser som
"mellangenerationen"Andra situationer kan handla somom

sina sista tid och allt tydligare stödbe-kanske upplever föräldrars
förväntningar påpensionsåldem medhov de självanär passerat

vårda sin hälsa. Detlivsprojekt eller med behov att egenavegna
elleranhöriga bor tillsammans medkan också gälla yngre som

finnerså småningomtill åldrige föräldern ochflyttar den att
varaktighet blir på-både har längre ochrollen vårdare merasom

förväntas.frestande vad kunnatän som
genuintuppfattning de flesta harminDet ettär att engage-

Samtidigt ocksånärstående. detvill hjälpa sina äldreoch ärmang
förutsättning-situationerväsentligt det finns därkonstatera attatt

varjeviktigtanhörigstöd inte föreligger.för Det är att attsearna
på fy-till motstridiga känslor beroendesituation upphovkan ge

relationer till denpåfrestningar, tidigaresiska och psykiska som
tillstånd, omgivningens "tyckande"hjälp, hans/hennesbehöver

osv.
anhörige/närståendevalsituation uppstår dendenI närsom

hjälphans/hennesunderlättandekänner det skulleatt omvara
sida,från samhällets kanmed insatserkunde kompletteras mot-

svårigheter erkännainnebärastridiga känslor påverka och attt.ex.
till felkan också ledahjälp från någonbehovet Detannan.av

innehållet i insatsernaförväntningar på formerna för ochställda
"utifrån".

och med dentillsammans med den anhörige/närståendeAtt en-
den anhöriges ochskilde diskutera förutsättningarna för både
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andras insatser professionalitetkräver och inlevelsefönnåga. Det
angeläget dessa frågor vid exempelviskan väckas bistånds-är att

bedömning eller då individuell aktualiseras.plan kap. 5 Jagen
har också kunnat redovisa hjälp till älvhj ihur älp" kan fungera

för anhöriga till med demens SOU 1997:52.grupper personer
Genom andra anhörigas erfarenheter kan få information ochman
stärkas i våga nödvändig älp.att ta emot

bil. tagityttranden 5 har flera denna problematik ochI upp
intedet ovanligt den anhörige behöver hjälpmenat att är att att

sina för hjälpens omfattning innehåll.och Mansätta gränseregna
har pekat på det finns risker för påfrestningar kanatt att armars

relationen hjälpmellan den och denöverut tar emotsom an-
hörige hjälp. anhörig-Också andra har starkt betonat attsom ger
insatserna "frivilligt"måste och inte uppstå krav påges som
grund minskade insatser från exempelvis hemtjänstens sida.av

betonar enligt min mening behovet informerande ochDetta av
liksomuppsökande verksamhet behovet kunnaattav

"skräddarsy" stöd till anhöriga. Stödet bör också följas ochett
förändras akutlösningar blirså undantagen och de förebygg-att

inslagenande tydligare. Demensförbundet har i flera skrifter be-
skrivit problematik i glädjen i nöddenna bl.a. vändsNär
Stockholm 1997. redovisning anhörigas erfaren-Det är en av

LARS-projektetheter. Demensförbundet har det s.k.även genom
kartlagt anhörigstöd och hur det utformats i olika kommuner.
Projektet bild sociala konsekvenserna förbl.a. de an-gav en av

indivi-höriga otillräckligt tillstödet eller hänsynnär är utanges
blir situationen total iso-duella behov. mångaFör närmasten

lering från gemenskap utanför hemmet.annan
anhörigaremissvar från Röda har framförtsI Korsetett att

överutnyttjas äldre i sin ordinarie bostad under-bornär men
tankeutnyttjas enskilde bor i särskilt boende.den Detnär är en

möjligheterleder till ytterligare reflexioner orsaker ochsom om
till finnsförändring. Samtidigt vill jag uppmärksamma detatt
många bor i särskilda boendefonner och inte har några när-som
stående; det bakgrunden till vissa mina förslag kap. 9.är av

vill på valsituationer ytterligare två exempel,Jag temat ge som
visar vikten professionellt verk-genomförd uppsökandeav en
samhet och planering insatser tillsammans med berörda.av

anhörig sitt liv varit till stödhar under delEn stor av vuxna-
hjälp tilltagande funktions-och för make/maka meden

givithinder till följd progredierande sjukdom. harDettaav
hjälpensdjupa kunskaper innehåll, behoven, sätt attom
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krafteranhörigaskommunicera, hjälpmedel Den egnaosv.
maken/makan.hjälpbehov hossviktar i takt med ökande

anhörige fort-möjligheter for denberedakanHur attman
erfarenhetersina kunskaper ochsättningsvis bidra med alla

tillräcklig hjälpoch samtidigt fá
i vård ochtill utredningen invandrareEnligt rapport omen-

generaliserafinns det tendensSOU 1997:76 attenomsorg
i flergenera-hjälp. Vissa bor"äldre invandrares" behov av

kontliktfritt. kanalltidtionshushåll vilket inte Hurär man
situationersig sådana ochpå kunnigt närma t.ex.sättett ge

tradition fråni hushålletavlösning till kvinnorgod avsom
äldrehjälper både och flerahemlandet kanske en

stödbehovAnhörigas6.6

jagunik kan konsta-varje anhörigsituationrespekt förMed äratt
likhetererkännande harönskemålen stöd och oavsetttera att om

hans/hennesrelation till den fårpersonligaden anhöriges som
hjälpenhjälp, utformningen osv.av

vid råd-formuleratsvill jag relatera behovfölj andedetI som
utredningen.i yttranden till Jagrundabordssamtalslag och i samt

inomutvecklingsarbetenforsknings- ochtagit delhar också av
synpunkter ochbekräftasdessaområdet och kunnat att er-avse

utredningsarbetet.anhöriga jag underfrån defarenheter mött

sina insatserförvill bli respekteradeAnhöriga/närstående-
informationsjälvklart fåpåsina erfarenheter ochoch sättett

ochhandläggningsgångsocialtjänsten,insatser från omom
möjligheter till stöd.olika

ochinflytandeför den äldresAnhöriga vill med respekt-
ochplanering, genomförandedelaktiga vidönskemål vara

olika insatser.utvärdering av
psykologiskterbjudanden praktiskt ochAnhöriga vill få om-

till räd-välja lätt nå framsedan kunnastöd och samt--
uppstår under vägen".givning i olika frågor "som

situation och fåi motsvarandeAnhöriga vill andramöta nya-
med personal.tillsammanskunskaper, gärna

personalprofessionellvill engagerad ochAnhöriga möta --
överblickbara arbets-kontaktmarmaskap ochgärna genom

individualisering.understrykersätt som
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Anhöriga vill ha avlösning på individuellt ochett tryggt
det skall avlösning tillgodoser bådasätt; partersvara som

intressen avstår många från insatsen.annars-
Anhöriga vill de kan förmedla både sina förslag tillveta var
förbättringar och sina klagomål.
Anhöriga vill bli tillfrågade sin situation t.ex.om egen
ekonomi, hälsa o.dyl. och få hjälp vid behov med hän-
visning till någon kan biträda i lösningensom av ev. pro-
blem.
Anhöriga vill samverkan mellan dem och personal skallatt
belysas i olika utbildningar.
Anhöriga vill få erkännande ekonomisk ersättninggenom

sinaför tjänster.

listaDenna skall självfallet inte tolkas så alla anhöriga har allaatt
dessa önskemål. Behovet stöd skiftar också tid. gällerDetöverav
både psykologiskt-socialt och praktiskt stöd. situationDen när
någon i familjen drabbats tidigastroke eller teckent.ex.nyss av
på demens annorlunda situationer sjukdomen ellerär än när
åldrandets följder varit märkbara mycket länge eller någonnär
vårdas i livets slutskede.

AnhörigbokenI Demensförbundet 1997 finns "Demens-
förbundets tio punkter för stöd till anhöriga" 40:

Infonnation, utredning och diagnos.
Trygghet för demenshandikappade och deras anhöriga.

stöd for anhörigvårdare.Bättre
stöd tillBättre ensamboende demenshandikappade.

Dagcenter med dagvård, kvällsvård och tillfällig nattvård
kontaktpersoner.samt

Avlösning och för anhöriga.semester
Gruppboende för demenshandikappade.
Stödpersoner och rådgivning i demensföreningarna
God omvårdnad kompetent, utbildad och tillräckliggenom
personal.
Ekonomiskt10 stöd.
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önskemålentillgodosesHur

respekt förbristandemig gällernåttklagomålenflestaDe som
delaktighet. Deinformation ocherfarenheter, behovanhörigas av

avlösning,former förbristen påocksågäller trygga
innehålldagverksamheter medlösningar", där"skräddarsydda ett

Mångabrist.uppmärksammadsärskiltkvalitetgod utgör enav
utvecklasbordedagverksamheterolika slagsförmedlathar att
ordinariei sinenskilda borbåde förstödförcentrum somsom

tillmöjligheterolikaföreslagitanhöriga. harManbostad och för
och in-åtagandenlandstingsochkommunerssamverkan mellan

olikañivilligorganisationerrespektivetresseorganisationer samt
inrym-skulle kunnamötesplatserInformellaföreningar.andra

rehabiliterande verk-olika formerexempelvisbredvid avmas
ocksåskulleAnhöriggrupperexpertmedverkan.medsamhet

i verksamheten.sin baskunna ha
anhörigarollfördelningen mellantydligtframstår ocksåDet att

situation.enskild Näri varjediskuterasmåste kunnaoch personal
individualiseringbehovetdiskuteratsammanhangjag i olika av

situation.anhörigas Jagjag ocksåharinom äldreomsorgen avsett
hemtjänst ochbåde inomkontaktmannaskapmedfördelarhar sett

personaljag påtalatSamtidigt harsärskilda boendeforrner.i att
handledning. Andragodi rollen, bl.a. vägarstödbehöver genom

personal kananhöriga ochrelationer mellanstärkaatt genomvara
ellernågon enhetanslutning tillisamrådsgrupperbrukarråd, osv.

förforumkanhemtjänstområde. Det att tanågot ett uppvara
på fördjupadAnhöriga ställer kravsamverkanfrågor m.m.om

och förutsätterarbetsledareinte minstpersonalutbildning för --
vidsjälvklartbemötande f°arfrågor utrymmeettatt meraom

frågorsammanhangetfortbildningar. Igrundutbildningar och är
råd-vid olikatill migockså påtalatsvilketviktiga,sekretessom
bl.a.redovisningdärför kort1997:51.slag SOU Jag gör aven

8.anhöriga/närstående kap.tilli förhållandesekretessfrågor
i dimen-bristergenerellamånga hållanhöriga påSlutligen ser

bostadsanpass-hjälpmedel,tillgång tillpersonal,sioneringen av
anhöriga i"tvinga in"serviceinsatser. kanning och Detta upp-

sinaförskulle viljaorkar ellervad degår göragifter utöversom
närstående.äldre

ochanhörigorganisationernaIntresseorganisationer pen-som
organi-frivilligahandikapporganisationema liksomsionärs- och

anhöriga. Destödbehov hosomfattandesationer tillgodoser ett
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handlarskiftande karaktär.mycket Deinsatser görs är avsom
kunskaperinformation ocherbjuderorganisationernabl.a. attom

praktiskasigvissa fall detsocial gemenskap. l rör ävensamt om
avlösningshj älpinsatser m.m.som

situationerOhållbara6.7

olikastudier visarinternationellaochNationella övergreppatt av
i särskildainom familjen ochbådeäldreslag förekommer mot

Övergreppen familjen kaninomkap. 4.boendeforrner se av
misstänkerpersonalupptäcka. Omsvåraskilda skäl attattvara

"skyddsmekanism"kan detanhöriga begår attövergrepp vara en
blirPersonalenfamiljeangelägenhet.helabetrakta det ensom

före-finns någondet inteeftersompå vad skallosäker görassom
informa-Förhoppningsvis lederamnälningsskyldighet.skriven

medfrågornauppmärksamhet påfortlöpandetionssatsningar och
anmälanrådallmännaSocialstyrelsensanledning omomav
förhållnings-S tillSOSFS 1996:11 annatettövergrepp m.m.

uppmärksammatstudieri tidigareSocialstyrelsen har attsätt.
upptäcka i desärskilt svårafamiljen kaninom attövergrepp vara

mycketundernegativtdel ide pågåttfall där mönsterettsom
ytterligarei behoväldrelång tid. Frågor ärövergrepp avavom

Redanförebyggande insatser.utvecklaförforskning stöd attsom
i situationerriskfaktorerfinnsemellertid väl känt detdet attärnu

förmårdevård ochföranhöriga får änstörrenär ta omsorgansvar
vill.och

utvecklingAnhörigstöd fortsatt6.8 -

till anhörigastödföreskriftmig denpåtalats förharDet att om
betänklig-inger vissasocialtjänstlagi ändradinförs ensom nu

heter:

"anhörigauttryck föruppfattaskanDen omvänt attettsom-
skall mera".göra

till anhöriga,stödförmedla reelltsyftetkan,Den är attom-
formulerad.alltföruppfattas vagtsom

ochutvecklasinsatser måstesamhälletsuppfattningMin är att
i vården ochkvalitetomfattning ochgällerdetnärgaranteras om-
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äldre. Med tanke på kunskaper demografiska för-sorgen om om
hållanden, olikheter landet och den anhörigomsorgöver som re-
dan bedrivs, så jag inte vi kan knyta förhoppningarattnu anser
till ökande vård- och omsorgsuppgiñer för anhöriga. Däremot

jag vi på bör kunna utveckla olikaatt sättett annat änmenar nu
praktiska och psykosociala tillstöd anhöriga vilket, efter de be-
rördas önskemål, skulle kunna leda till den äldre underatt trygga
omständigheter kan bo kvar hemma. Anhöriga måste kunna få
tillfälle de närstående har tid och erfarenheteratt attvara som av

social och känslomässig kontakt inteoch enbart hårtge vara an-
strängda vårduppgiñer. har unikaDe möjligheter bidra tillattav
den äldres välbefinnande känna till hans/hennes livs-attgenom
situation. också viktigtDet utveckla stödet så anhörigaär att att
får bidra till efter sina förutsättningar det påtvingadeomsorgen -

risk för alla berörda.äransvaret en
minaI överväganden, bedömningar och förslag, återkommer

jag i frågor behovet avlösningsinsatser och behovetrörsom av av
anhörigas delaktighet vid planering, genomförande och utvärde-
ring individuella insatser.av
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ochi VårdpersonalOm7 omsorg

Inledningl

SOUäldrebrister i vård ochdelbetänkandetI omsorg omom
frågortill antalavsikt återkommajag minbeskrev1997:5 l ettatt

utbildning, arbets-personalensarbetsledarskapbl.a. samt omom
Frågor-närstående.och derassamverkan med äldresituation och

vårdens ochutvecklingenför den fortsattaavgörandeär avna
innehåll.omsorgens

samtidig uppmärk-frågor kräverdiskussion dessaEn enom
beskrivas påmåstepå flera faktorersamhet än ettmerresurser-

arbetsorganisation,personaldimensionering,handlarDesätt. om
angelägenattityderyrkeskunnande och Jagledarskap, attärm.m.

delvisaktuell allmän debattbakgrunddettabetona mot somav en
"händerförvisso tillräckligt medbehövsförbisett sambanden. Det

omvårdnad.godmänniskorbereda gamlafötter" föroch att en
äldre och personalnedvärderande bådedet tro attMen attär mot

kunskap,stödbedrivasgoda omvårdnaden kanden utan er-av
individualiserat be-arbetssätt medgerochfarenhet ettett som

Även förtrogenhetenocherfarenhetenkunskapen,mötande. om
bådefå tillfälleinför ökande kravdet angelägetfinns attär att

till bl.a.få tillgångsystematisera sin kunskap och rön,nyaegen
utvecklingsarbete.från forskning och

arbetssituationenutvecklaförutsättningar kansådanaMed man
harpolitiska ledningpå denunderbyggda kravoch välställa som

och tillsam-medel. arbeta förmål fördela Attuppställa ochatt
understrykaskvalificerat arbete; det måsteäldremed är ettmans

dimensio-beskriver fleraåtgärderdiskussioner och somgenom
fårinsatser iblandpersonalenshar uppmärksammatJag att enner.

i arbetsupp-på och innehålletkravenbeskrivning reducerarsom
otillfredsställandemin mening högstgifterna, vilket enligt är om

utbildningar ochtill väljamänniskor inspirerasflera skall attunga
diskussio-Ibland haräldre.vården ochyrken inom omsorgen om

förhåll-negativaförefallit utslagi avseendendessa vara avnen
skulleolika behovde med sinatill äldreningssätt som om-

allmännågoninsatserkunna tillgodoses med motsom svarar
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minimistandard. Det nedvärderar också den engagerade per-
sonalen till 90 kvinnor.nästan ärprocentsom-

jagInnan beskriver personalens situation vill jag uppehålla
mig vid verksamhetens kärna, den nödvändiga dialogen och rela-
tioner inom vården och omsorgen.

7.2 viktiga dialogenDen

Svenska Kommunalarbetareförbundet skrev i sitt yttrande över
delbetänkandet och bil. 5 bemötandet kärnan irapporten att är
vårdarbetet. Dialogen och mellan den enskilde ochmötet per-
sonalen den grund behövs förär utveckla innehåll ochattsom
organisation.

Det viktig utgångspunkt for några reflexionerär dialo-en om
betydelse.gens

Äldreomsorg tjänst. Men det tjänst skiljer sigär ären en som
väsentligt från tjänster på tjänstemarknaden. Att bo i särskilden
boendeforrn inte bo på hotell. På servicehusär att t.ex. ettsom
förs personal och boende varandra, så relationen inära nära att
vissa avseenden måste bli "familjeliknande". Utvecklingen av
denna relation avgörande för kvalitet effektivitet.ochär Det är
fråga bemötande särskildamed villkor också omfattarettom som
den äldres privata nätverk.

Denna utgångspunkt tillleder slutsatsen arbetsorganisatio-att
i hemtjänsten måste påverkas systematiskt och medvetett.ex.nen

med kunskap det i mellan vårdbiträdet och denär mötetattom
äldre blir till. vårdbiträdet ingår iMen arbetslagettsom omsorgen

ingår i helheter. Vårdbiträdets förmågastörre denmötaattsom
äldre i sin beroende på hur han eller hon vill bliär själv be-tur

och blir bemött övriga delarmött arbetsorganisationen. Detav av
fråga ömsesidig påverkan. Relationerär uppstår när män-om en

niskor kommunicerar med varandra. Därför kvalitetenhar på
kommunikationen inom arbetsorganisationen avgörande betydel-

Det påtalades i flera yttranden till utredningen bil. 5. Manse.
den goda kommunikationen förutsättning för fåatt är attanser en

till stånd lärande organisation och flödet ord och hand-atten av
lingar inom organisation visar verksamhetens värderingar,en
goda eller dåliga förebilder.

Under utredningsarbetet har jag bred uppslutningmött en
Äldreomsorgenkring några grundläggande värden. skall präglas

respekt for den äldres självbestämmande, integritet ochav per-
Åtgärdersonliga historia. kan inte grundas på generaliseringar av
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Även vård- ochomfattandevid debehov."typiska"äldres mest
till någotläggamöjlighetergodafinns detomsorgsbehov att som

framförs,kritiksig Närbry om".personligt, "attmycketär
kommitinte harvärdensådanapåalltför oftasiggrundar den att

kommunika-bristandeocksåIblandpraktiken.itill uttryck nämns
problemen.orsak tilltion som

nivå, denjämställdpåkommunikation sker närNär anpassas
kontakttill tals,kommerbådabehov, närtill båda närparternas

den formenord, harellermedsig det skeruppstår, utan av envare
följer be-kommunikationformDialog ettdialog. är somaven

stämt mönster.
inom vårdenyrkesfardighetKommunikation bör enses som

tillvägagångssättmetod, dvs.behövsoch Det somenomsorgen.
önskat resultat.tillsäkerhet ledervissmed

Vårsamtal.idåliga deltagaregoda ellerantingenVi inteär
kommunicerarvitidenhelapåverkaskommunikation vemav

våraochkommunikationensituationvilken ägermed, i rum
fun-omständighetersituationen. Undertankar gynnsammaom

vi harpositivt. Menutvecklasrelationen närochsamspeletgerar
ochmåste vi kunnarelationerpositiva startayrke skapaattsom

omständigheter.underdialogerupprätthålla även ogyrmsamma
gällerfråga dettagit denna emottidigare att tahar närJag upp

yrkeskunnandeefterlyst görharklagomål.kritik och Jag ett som
verksamhetsföre-och andraanhöriga, personalenskilda äldre,att

komplicerade för-samtalhaskall kunna äventrädare öppna om
negativtmeningenligt min t.ex.hållanden. Det ytterstär an-om

förrädslagrundsynpunkter påframförainte vågarhöriga re-av
med-yrkesutövarna,professionella,depressalier. betyderDet att
berörintemedkontaktskapaskall kunna ävenvetet personer som
skallogillar.medtill och Detkanskeoch depersonligendem som

innebärsituationeriockså kunna ske stress.som

fler verkligheterfinnsdetAtt attacceptera

andrestill denlyssnaintresserati dialogUtgångspunkten är atten
värderingaruttryckaverkligheten santbeskrivning utan att omav

utifrån sinavärlden"konstruerar"ocheller falskt. Var ossen av
sinnenvårainformationVi fårerfarenheter.personliga genom

be-harin detVi främstsilas.sinnesförnimmelserna tar sommen
"viordspråksituationen. Etti givna säger attför dentydelse oss

Vi måstehistoria".till vårlyssnarhör med våra öron, accep-men
professionella"verkligheter". Denupplevdafinns fleradetatttera
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lyhördheten innebär förmåga snabbt och respektfullt skaffaatten
sig bild den verklighet den äldre vill fonnedla.t.ex.en av som

Om vi skall få till stånd dialog, kan bli meningsfull foren som
den andre, måste vi denne har sin uppmärksamhet visaochse var
intresse för det. intresse,Detta vi visar både med 0rd ochsom

ord, på varje dialog.utan utgör starten
Nästa handlar dialogens kärna. Det gällersteg attom

vara/handla så den andre kan komma in i samtalet. Annars bliratt
det monolog. måsteMan bekräña den andra ochen personen
lämna utrymme.

Det går medvetet utveckla kommunikationsfärdighetatt som
viktig del i den professionella kompetensen. Erfarenheter frånen

andra områden, där yrken kommunikation, visarutövas attgenom
systematisk användning dialogmodellen kan dramatiskaav ge
effekter. beror påDet alla människor bär den sig,medatt mer
eller mindre tillgänglig. Vi har den från vårnära första kontakt
med omvärlden nyfödda. Denna "urdialog" fungerarsom
möjligen modell för alla dialoger och representerarsom senare
livet igenom kommunikationsresurs kan väckas.en som

Även den svårtillgänglige, den den klagande, dentysta, som
har demenssjukdom eller hur uppfattas omvärldenpersonen av- -
har kommunikationsresurser. Dessa kan frigörasresurser om
vårdbiträdet söker medvetet efter minsta signal kan antydasom
vad den inriktadäldre på och bekräftarär han eller hon haratt
uppfattat det. äldreDen tillbaka och utlöser därmed mot-svarar
svarande kommunikationsresurser hos vårdbiträdet.

finnsDet värdegemenskap inom äldreomsorgen. finnsstor Det
knappast någon hävdar skall kollektiv,att attsom omsorgen vara
äldre skall objekt, personlig integritet oviktig elleratt ärses som

kan motiv för dåligt bemötande.att stress det räckertas Mensom
inte med bekänna sig till grundläggande värderingar.att Det är
bara dialog med den enskilde dessa värden kangenom som
komma till iuttryck praktiken. Förutsättningen personalenär att
får träning och aktivt stöd arbetsledningen, själv måsteav som
använda princip i sin vägledning. Handledning är ettsamma
mycket viktigt medel för fortlöpande utveckla kommunikationatt
och dialog.
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ochvårdpersonal iuppgifterNågra7.3 om

äldreomomsorg

Inledning7.3.1

vårdeninompersonaljag kommunernasbeskriverföljandedetI
ocksåutföranställdaLandstingensäldre.och omomsorgen

färre. Det äräldreVårdeninom äruppgifterbetydelsefulla menav
vid kommuner-miguppehållavaltjag härtillanledningen attatt

blandvilkautläsastatistiken kunnasvårtocksåDet attär avna.
äldre.medarbetarpersonalenlandstingsanställdaden som

000och 135hemtjänstenicirka 160 000äldreCirka 000300
personal i kommunernasdag/veckavarjeboendesärskilti möter

medi praktikenskerdirekta mestDet mötetvård och omsorg.
arbets-medKontaktenundersköterskor.ochvårdbiträden

glesare.ledare/biståndsbedömare är
förförutsättningarbeskrivakunnaförinslagvärdefullt attEtt

statistikrikstäckandedetaljeradbemötandegottett meravore en
KommunförbundetsSvenskaochi vårdpersonalen omsorg.om

intedocksärskiljerochi vårdpersonalstatistik över omsorg
särskiltrespektivehemtjänstipersonaluppgifterlängre t.ex.om

funktionshindrade.respektiveför äldreverksamhetellerboende
deförpersonalstatistikredovisamöjligtintedärför attDet är

personalsamman-påavseendemedbl.a.verksamheternaolika
tillanledningutbildningsnivåer Enpersonaltäthet,sättning, m.m.

uppdelningdenna ärmöjligt attinte längre göradet är att per-att
boendesärskiltinomsåvälarbetardel kommunerisonalen en

området,geografiskanärliggandei dethemtjänsti öppensom
positivt.skäl kanandranågot varaavsom

sammansättningPersonalens7.3.2 m.m.

kommunalaÅr i denanställda172totalt 260fanns1996 personer
funktionshindrade. Det motsvararochför äldreverksamheten

procent66 är000172årsarbetare. Drygt725180 an-personer
sjukvårdsbiträden.ochundersköterskorvårdbiträden,ställda som

Till300.drygt 5arbetsledareochbiståndsbedömareAntalet var
1sjukgymnaster,700sjuksköterskor,500 nästankom 11detta

arbetsterapibiträden.0002ocharbetsterapeuter över800
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fannsDessutom omkring vårdare35 000 och skötare samt ytter-
ligare 35 000 anställda fördelade på personliga assistenter,
ekonomipersonal m.fl. kategorier.

Personal i privat verksamhet inte redovisad i Svenskaär
Kommunförbundets personalstatistik. saknasDet överhuvudtaget
samlade uppgifter personal hos privata vårdgivare. Cirkaom

den offentligt5 finansierade verksamheten för äldreprocent av
beräknades år privata1996 utlagd på vårdgivare.vara

Antalet anställda i verksamhet för äldre och funktionshindrade
har ökat med 30 000 sedan år vilket1993närmare mot-personer

12 625 årsarbetare. Till del beror ökningen påstor över-svarar
föringar från landstingen i samband med huvudmannaskaps-

Ädelreformen,förändringar år och Handikapprefonnen,1992 år
1994. Antalet undersköterskor och sjuksköterskor har ökat efter
Ädelreformen, Ävenmedan antalet vårdbiträden minskat. antalet
arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat.

Under perioden har1991-1995 arbetstillfällen försvunnit från
kommunerna, samtidigt det skett ökning antaletsom en av an-
ställda. Detta beror till del på bolagiseringar och entreprenaderen
framförallt inom det tekniska området, också till del inommen en
barnomsorg och äldreomsorg. Svenska Kommunförbundet be-
dömer antalet arbetstillfällen i kommunerna i själva verketatt
minskat med omkring 40 000 mellan åren till1991 med1995
hänsyn till huvudmannaskapsförändringama enligt ovan.tagen

Majoriteten 80 procent personalen i den kommunala verk-av
samheten kvinnor. äldre-Inom och handikappomsorgenär är an-
delen kvinnor högre 90 procent. hälftenMerännu än är över

år40 och fjärdedel år eller äldre.50 Personal i arbetsledandeären
ställning, biståndsbedömare m.fl. med hö utbildning iäre
genomsnitt något äldre övrig personal. 1996 medel-än var
åldern 41 år hos vårdbiträden, undersköterskor och sjukvårds-
biträden. Bland arbetsledare, biståndsbedömare m.fl. medel-var
åldern år.46

7.3.3 Sysselsättning, rörlighet m.m.

Det relativt andel anställda i vårdär ochstoren av omsorg som
arbetar deltid eller timanställda. Andelen heltidsanstålldaär
varierar något mellan de olika yrkesgruppema. Personal med
högre utbildning arbetsledare, biståndsbedömare m.fl. arbetar
oftare heltid jämfört med dem har lägre utbildning. Blandsom
vårdpersonalen vårdbiträden, undersköterskor och sjukvårds-
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medanheltidsanställdafemtedelenbartår 1996biträden envar
Övriga timanställdadeltidsanställda.hälftendrygt varvar

bistånds-ocharbetsledamafjärdedelarprocent. Tre22 av
sjuksköterskegruppenheltid. Idäremotarbetadebedömarna var

andel 29motsvarande procent.
vårdbiträ-blandandelsåtillskälen storattEtt enav

arbetetdeltidden/undersköterskor/sjukvårdsbiträden arbetar är att
ihophöraskäl kanAndrakrävande.psykisktochfysisktanses

yrketikvinnodominansenochfamiljesituationanställdasmed
pågårkommunerfleraförhållanden. Ischematekniskasamt

arbetsdag.timmarsarbetstid 6förkortadmedförsöksverksamhet
effekternameningardeladefinnsdeterfaritharJag avatt om

framkommerpositiva är attförsöksverksamhet. Detdenna som
konti-Andraförbättrats. attpersonalenförarbetsvillkoren anser

fordrarkontaktmannaskap,bl.a.verksamheten,inuiteten genom
vidframfördesUppfattningarheltid.arbetarpersonalenatt som

arbetstidminskadbl.a.förvaltningschefer attmedrådslagett var
Inrättandei arbetet.reflexionförminskat utrymme gemensamger

felrådslagetviddeltagarevissaenligtdeltidstjänster gerav
ochAndraomsorgsarbetet.vård- ochpåfelaktigsignaler och syn
tillalternativarbetstiden kanförläggaflexibla sätt att varamer

försökkommuneri mångapågårarbetstid.förkortad Det t.ex.
individuella scheman.bl.a.scheman,förändrademed

blandtimanställdaandelenanmärkningsvärtdetfinner attJag
heltids-andelenlikaochvårdi storpersonalen är somomsorg

innehållarbetetsbl.a. förbetydelsefulltdetanställda. Jag anser
tillsvidare-möjligtlångtsåpersonalenoch attstatus gessom

Kommunalarbetare-SvenskaförFöreträdareanställningar.
främsttimanställdaandelendenframförtförbundet har storaatt

inrättade.tjänsterfinnsintepå detberor att
121994-1995slutade årende 40 000Av varsompersoner

i åldersgruppenmedan 35eller äldreår procent50procent var
personalen berorbland denavgångenår. högreDen20 29 yngre- pårörlighethargenerelltlåglöneyrkenikvinnor storpå att yngre

familjutbildningar, bildarsig tillsökerdegrund att m.m.av
personaldenBlandiökar kommunerna.Pensionsavgångarna

hacirkaberäknas 17år 1995 procenttillsvidareanställdsom var
iår 1995vårdbiträdefjärdetio år. Vartårfyllt 65 varsomom

pensionerad.tio årberäknastjänst varasenare
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7.3.4 Förändring yrkesstruktur i vård ochav omsorg

Vårdbiträden, särskilt de har låga löner. Skillnaderyngsta, i löner
mellan äldre och vårdbiträden dock mycketär små. Där-yngre

tenderar lönemaemot stiga med åldern iatt yrkesgrupper som
sjuksköterskor, biståndsbedömare och arbetsledare. De har
genomgående högre lönenivåer.

tydligtEtt tecken under år yrkesstrukturenär inomattsenare
olika verksamheter förändrats. Personal med högre utbildning er-

personalsätter med kortare utbildning. Detta har bl.a. skett bland
vårdpersonalen, där antalet undersköterskor ökar medan antalet

Årvårdbiträden minskar. 1995 fanns cirka 45 000 under-
sköterskor i kommunerna. Av undersköterskoma har cirka
18 tillkommit sedan årprocent 1992 antingen i samband med
Ädelrefonnen eller nyrekryteringar. Cirka femtedelgenom en av
undersköterskoma år 1995 arbetade i kommunerna har docksom
sedan år 1992 då de arbetade vårdbiträden utbildat sig tillsom
undersköterskor. Denna förändring antydan hur snabbtger en om
den formella kompetensen i yrkesgrupp kan förändras. Fort-en
farande har dock fjärdedel vårdbiträdena enbart folk-en av
skola/grundskola och saknar grundläggande utbildning med in-
riktning på sina arbetsuppgifter inom äldreomsorgen.

7.3.5 Förändringar i den kommunala verksamheten
fram till år 2005

En ökning behoven och minskandeav resurser

Enligt Svenska Kommunförbundets analyser beräknas de demo-
grafiskt härledda behoven i vård och äldre öka medomsorg om

13nästan fram till år 2005.procent Antalet årsarbetare beräknas
öka med 20 000nästan under tidsperiod.personer samma

Behovet nyrekryteringar inom verksamhet för äldre ochav
funktionshindrade förväntas öka kraftigt under perioden fram till
år 2005. Cirka 60 årsarbetskraften 170procent 000 års-av
arbetare år 2005 kommer, enligt Svenska Kommunförbundet, att
behöva nyrekryteras under perioden. Förutom behoven för-att

ökaväntas och möjligheterna till rationaliseringar relativt små,är
slutar personal i verksamhet för äldre och funktionshindrade
oftare personal iän skola och barnomsorg.t.ex.
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ochfinansieringsjukvårdensochhälso-förKommittén orga-
ochBehovdelbetänkandetkonstaterade i2000nisation HSU

mellan1996:163SOU gapetanalys attvårdeni enresurser -
äldreomsorgochsjukvårdochhälso-inomochbehov resurser

ochvård-bedömningKommitténs attöka.kommer om-att var
tillgängligaänkommer störreframöversorgsbehoven att re-vara

kommunalidettagälleräldreförinsatser mestBeträffandesurser.
framskriv-demografiskinnebärkommitténEnligtverksamhet. en

ökaräldreomsorgför kommunernaspåning kravenatt resurser
till år 2010.drygt 19med procent

vården,ikvalitetenökaochsysselsättningenfrämjasyfteI att
årförtilläggsbudgeteniregeringenharskolanochomsorgen

med fyrastatsbidragetgenerelladetökningföreslagit1997 aven
miljarderfyraytterligaremedochår 1997miljarder kronor
enligtbör,vård ochgällerdet1998. Närår re-kronor omsorg

tilllederbl.a.resurstillskottet attinriktningengeringen, attvara
ikvalitetenhöjaföråtgärdervidtarlandsting attochkommuner

slutskede.livetsivårdenförbättraäldreomsorgen samt

delaktighetallasinriktning ochpolitiskTydlig

iframhållerKommunalKommunalarbetareförbundetSvenska
sektornkommunaladenKomAn-projekt attutvärderingsin av

till-kompetensinte all tasutmaningarkommandeklararinte om
läraviljanförbundet,enligt attvisar attKomAn-projektenvara.

arbetesittförändraochansträngningarsaker,sig göra nyanya
något.betyderkunskaperderaskännerpersonalen attökar när

iframhållerSKTFKommunaltjänstemannaförbundSveriges
1997:51SOUochdelbetänkandet rapportenyttrandesitt över

inriktning förpolitisktydligfinnasmåstedet52och att en
förutsätt-fåmåstePersonalenäldre.ochvården omomsorgen

denskebl.a. kanvilket attarbete,sittutföraningar genomatt
verksamhetenföreträdertydligare"på sättledningenpolitiska ett

personal".dessoch

Kompetens

enskiltvarjeinnebärKommunförbundet ytterstSvenskaEnligt
förkompetenssigförsäkrarkommunernaanställningsavtal att om

beroendekvalitet attVerksamhetens äråtaganden.olikasina av
bättreförsin kompetensutveckla attbereddamedarbetarna attär
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kunna tillgodose kommuninvånamas varierande behov. För-
bundet framhåller följande betydelsefulla innehåll i kompetens-
begreppet:

Yrkes- eller uppgiftsrelaterad kompetens, dvs. förmåga att-
klara svårare och varierande uppgifter till följdnya, mer av
förändringar innehåll, arbetssätt och yrkesroll.av
Social kompetens, dvs. förmåga lyhörd föratt män-en vara-
niskors uttalade eller outtalade behov och föra dialogatt en om
hur dessa behov kan tillgodoses.
Utvecklingskompetens, dvs. beredskap och vilja självatten-
initiera och bidra till förändring och utveckling verksam-av
heten.

Flexibel arbetsorganisation och personalens sammansättning

Det krävs flexibel organisation för medarbetarnas kom-atten
skall komma till sinpetens fulla Detta självfalleträtt. ocksåär av

betydelse för mycket skiftande behov,att exempelvis inom äldre-
skall kunna tillgodoses. kräverDet tydliga mål, välomsorgen, ett

utvecklat ledar- och medarbetarskap överensstämmelsesamt
mellan och befogenheter. Arbetstid, anställningsforrneransvar
och regelsystem måste medge flexibilitet. Personalens samman-
sättning behöver, enligt Svenska Kommunförbundet, förändras
och innebära jämnare fördelning mellan könen och jämnareen en
ålderssammansättning med såväl äldre arbetskraft. Be-yngre som
hovet personal med invandrarbakgrund kommer öka förav att att
behoven hos äldre från andra länder skall kunna tillgodoses.

7.4 Utbildning för social omsorg

7.4.1 Inledning

Jag har vid rådslagen, rundabordssamtalen och i remissvaren
kunnat frågan utbildningatt väcker starkt och allmäntse, ettom
intresse. Framförallt diskuteras utbildningens innehåll, samord-
ningen mellan praktik och teori och möjligheter till handledning i
vardagsarbetet. Man understryker behovet kompetenshöjning,av
inte minst riktad till handläggare/arbetsledare och önskar på alla
utbildningsnivåer förett större reflexionerutrymme be-över
mötande och etiska frågor.
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gymnasieskolansinomdelssocialUtbildning i omsorg ges
inom dethögskoleutbildningdelsomvårdnadsprogram, som

omvård-gymnasieskolansInomsociala omsorgsprogrammet.
kompetensuppnåmöjlighetelevernanadsprogram att somenges

socialinomför arbeteyrkeskravengrundläggandedemotsvarar
Högskole-tandvård.ellersjukvårdochhälso-omsorg,

äldre-inriktningar,har tvåsocialutbildningen i motenomsorg
behandlings-socialpedagogisktochhandikappomsorgoch moten

har förhögskoleutbildningamagymnasieskole- ochBådearbete.
huvud-landstingskommunalttill delennärvarande ettstörsta

primärkommunemajanuari 1998 överFrån denmannaskap. l tar
lands-omvårdnadsprogramgymnasieskolansföransvaret men

utbildningen. Förgenomföravissa fall fortsättatingen ikan att
medsamgåenderiktningifinns rörelsevårdhögskoloma moten

högskolan.statligaden
utbildas elevernaomvårdnadsprogramgymnasieskolansInom

detundersköterskor. Ivårdbiträden ocharbetaför kunnaatt som
vårdbiträde för dennabenämningenfölj ande används grupp.

inriktningmedutbildning i socialHögskolans motomsorg
bistånds-för arbeteförberederhandikappomsorgochäldre- som

arbetsledare/föreståndare/ellerbedömare/vårdbedömare som
yrkesbenämningarhemvårdschef/hemvårdsassistent. Dessa mot-

myndighetsutövningolika funktioner,tvåi huvudsak avsvaras
följande benämnasi detarbetsledning, och kommeroch att

haruppgifterarbetsledare.och Derasbiståndsbedömare samman-
funktions-i fyraänstkommittén 1995:58SOUSocialtjfattats av

områden:

behovsbedömning, beslututredning,medsociala arbetetDet-
socialtjbistånd enligtuppföljningoch av

rekryteringomfattandefunktionenpersonalledandeDen av-
ifrågorhandledning, utvecklingutbildning,personal, samt an-

arbetsrättarbetsmiljö ochslutning till
deförvilket omfattarVerksamhetsansvaret, attansvaret-

gällandeenligtverkställsuppfylls, beslutpolitiska målen att
budgetansvarinom givetriktlinjermål och ansvaretsamtett

utvecklingplanering ochlångsiktigaför verksamhetens
socialtjänst,vård ochandra inomsamverkan medförAnsvaret-

och han-pensionärs-försäkringskassa,bostadsförmedling,
mil.dikapporganisationer

gick sinhandikappomsorgenäldre- ochinomMånga anställda
Samtidigt harlänge sedan.utbildning för ganskagrundläggande
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personalens arbetsuppgiñer förändrats under tidavsevärt senare
bl.a. de omfördelningar ansvarsområden tillgenom storav som

Ädelreformen.del resultatär finnsDet behovett för-av av
ändringar i grundutbildningama liksom i fortbildningen och
möjligheter till påbyggnadsutbildning. särskiltEtt problem är att
det fortfarande finns inte ringa andel, särskilt i vårdbiträdes-en

saknar formell utbildning för sina uppgifter.gruppen, som

7.4.2 Gymnasieskolans omvårdnadsprogram

Från och med läsåret 1994/95 vid gymnasieskolan treårigtettges
omvårdnadsprogram. Programmet har två nationella grenar, en

omvårdnad och tandvård.mot Utöver målmoten gemensamma
för utbildningen vid gymnasieskolan i sin helhet har följande
programmål forrnulerats för Omvårdnadsprogrammet Skolverket,
GyVux 1994/95:15, ll:s.

Utbildningen inom Omvårdnadsprogrammet skall ge
eleverna grundläggande yrkeskunskaper inom hälso- och
sjukvård somatisk vård och psykiatrisk vård, social om-

eller tandvård. Genom fördjupning eller breddningsorg
skall eleverna få den kompetens de grund-motsvararsom
läggande yrkeskraven inom något yrkes-programmetsav
områden.

Vidare skall skolan efter "att eleverna efter fullföljdsträva utbild-
ning kan service, vård och utifrån helhetssyn därge omsorg en
förhållningssättet frigöra och utveckla hjälpsökandesär deatt

med respekt för deras självbestämmande, integritetegna resurser
och bakgrund".

Alla går Omvårdnadsprogrammet läser kursersom samma
slutet då de har väljautom mellanmot fothälso-att ämnen;tre

vårdskunskap, omvårdnadskunskap eller social omsorgskunskap.
Inom omvårdnadskunskapämnet erbjuds valbara kurser med in-
riktning på akutsjukvård, primärvård, psykiatri eller omvårdnad

sjuka barn och ungdomar. Inom social omsorgskunskap kanav
välja mellan två alternativ; medman ut-omsorg om personer

vecklingsstörning eller rehabilitering och habilitering. I om-
vårdnadsprogrammet ingår dessutom minst 15 veckors ar-
betsplatsförlagd utbildning APU. Liksom de övriga nationella

genomför eleverna inom Omvårdnadsprogrammetprogrammen ett
specialarbete minst timmar.20 valbaraDen kursenom som
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utbildningen endast 8eleven går slutet utgör procentmot avav
utbildninginnebär alla fårhela Det attprogrammet. somen

socialomvårdnad ochinnehåller lika delarnästan stora omsorg.
nationellai likhet övrigaOmvårdnadsprogrammet medger

högskolestudier. flesta hög-behörighet förallmän Deprogram
på särskilduppställt kravskoleutbildningar har dock dessutom

vilka inte uppfylls Omvårdnadsprogrammet.behörighet, av
under läsåretEnligt OmvårdnadsprogrammetSkolverket gavs

Totalt fannsgymnasieskolor inom kommuner.1996/97 vid ll7125
i årskursi Omvårdnadsprogrammet 907elever 312 385 varav

fördelningen eleverPreliminära uppgifter de utexa-somavom
följer Kommunalminerats olika inriktningar utföllefter1997 som

Omvårdnadsprogrammet, 1997:granskar

akutsjukvård %Omvårdnad 40-
primärsj ukvårdOmvårdnad 9 %-

Omvårdnad psykiatri 19 %- -
Omvårdnad sjuka barn och ungdomar 12 %- -
Omvårdnad med utvecklingsstörning 13 %personer- -

habiliteringRehabilitering och 7%-

Gymnasieskoloma Omvårdnadsprogrammetäven somger
kommunal vuxenutbildning terminer. Omfattar enbartDentreom

på-de vårdämnen ingår i anordnasDessutomprogrammet.som
byggnadsutbildningar inom olika Områden för att personer som

breddahar examinerats från Omvårdnadsprogrammet skall kunna
och fördjupa sina kunskaper.

granskning gymnasieskolans7.4.3 En av

omvårdnadspro gram

Svenska Kommunalarbetareförbundet tillsatte våren 1996 en
projektgrupp för studera "anställningsbarheten" för elever frånatt
gymnasieskolans vilket iomvårdnadsprogram resulterade en

år Kommunal granskar Omvårdnadsprogrammet.1997,rapport
Studien inriktades särskilt på den arbetsplatsförlagda utbildningen
APU. enkät sändes till elever vid skolor, 159En l 036 38ut
lärare, SYO-konsulenter och skolledare, handledare för853
elever inom verksamhetsansvarigaAPU 215samt
Områdeschefer, driftschefer, arbetsledare, personalsekreterare m.
fl.. intervjuhalvstrukturerad genomfördes också medEn 21 po-
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litiker tjänstemänoch med beslutande ställning i principiella
utbildnings- och personalfrågor på fem orter.

Eleverna enligt enkäten väl motiverade gå omvårdnads-attvar
för hade detta varit84 deras förstahandsval.programmet; procent

villeNästan hälften fortsätta sina studier inom vårdsektom, men
flera besvikna intede fått högskolebehörighet. Tvåöver attvar
tredjedelar eleverna utbildningen hadeatt motsvaratav uppgav
deras förväntningar, de ansåg den varit för mycket in-attmen
riktad på äldreomsorg och det för litet praktiska inslag iatt var av
utbildningen.

visadeLärarenkäten variationer det gäller längdennärstora av
vidAPU de olika skolorna, alltifrån till veckor. flesta13 30 De

skolorna hade till veckors4 APU termin.5 71 procentper av
lärarna ansåg det fanns tillräckligt med APU-platser inomatt
äldreomsorgen inte inom akutsjukvård, psykiatri, primärvårdmen
och rehabilitering/habilitering. tredjedel lärarna ansågEn attav
undervisningen borde bättre till verksamhetens krav.anpassas
Endast 45 hade fungerande prograrnråd för samarbeteprocent ett
mellan skolan och arbetslivet.

handledama vidAv APU hade fjärdedel själva valt atten
handledare under det två tredjedelar hade tilldelatsattvara upp-

draget. flesta hade varitDe handledare mycket länge och var
mycket motiverade för uppgiften. hälften ansåg dockMer än att
de inte hade fått tillräcklig utbildning för uppdraget från skolan
och fjärdedelar arbetsgivarna inte givit tillräcklig förbe-tre att
redelse för uppgiften.

finns tydliga skillnader iDet mellan elever,svarsmönstret
lärare och handledare. Samtliga dock positiva till inslagetvar av
APU i utbildningen. Eleverna nöjdare med skolans infonna-var
tion inför APU-placeringen vad handledama Enän närmarevar.
analys visar de allra flesta elever 93 ocksåprocent hadeatt
"helt" eller "delvis" fått komma till de APU-placeringar desom
önskat. alla elever ansåg de tillräckligaNästan hade kunskaperatt
inför APU endast hälften handledama. lärarna ansågAvmot av

fjärdedelar elevernas förberedelse god. Elever ochtre att var
lärare positiva till utbildningens fördelning mellan APUvar mer
och undervisningen på skolan vad handledama detTrotsän var.
önskade hälften eleverna i utbildningenAPU ungefärmotav mer

femte lärare och handledare. studie genomför-Envar annan som
des Kommunal år visade utbildningens1995 den svenskaattav
inslag praktisk fárdighetsträning mindre i motsvarandeär änav
utbildningar inom EU-ornrådet.
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ansåghandledarnaandel lärarnanågot attEn änstörre av av
Hälftenfungerade bra.och handledaresamarbetet mellan skola av

place-inför elevernasträffade handledarnadelärarna attuppgav
haft kontakthandledare hadeendast femtering i APU, varmen

önskateleverna hademed lärare. 50Närmare procent meraven
och arbetsplatsen.handledareninformation inför APU av

elevernade kunskaperlärarnaHälften att nya somuppgavav
utbild-grund for den fortsattaAPU-tiden utgjordefått under en

fått någonde inte hadeansåg däremotningen. femte elevVar att
till förbätt-Bland förslagAPU-placeringar.uppföljning efter sina

sjukvårdsinriktadmedutbildningen nämndes APUringar merav
arbetsliv.ochkontakt mellan skolautbildning och närmareen

vårdpersonalindragningtidsbristen ochframhöllHandledarna av
utbildningsinsatsema.hinder också försom

framgickverksamhetsansvarigaundersökningen de 215 attI av
efter"anställningsbara"betraktade eleverna80 procent av-som
ansågockså andelutbildning. fanns dockslutad Det atten som

ocksåansåg dekunskap. Någralitet praktiskñck foreleverna att
nyanställdateoretiska studier.behövde 77 attprocent uppgavmer

arbetsplatsintroduktion/inskolning.månadsfick mindre än en
skulle skötaverksamhetensvårt förståhade dockFlera attatt

kunde på-de intehälften ansåg"efterutbildningen". Nästan att
med skolanfor kontaktenmestadelsutbildningarna,verka att var

for-tredjedelarverksamhetsansvariga ansåg tvådedålig. Av att
braskolforlagd utbildningochdelningen mellan APU menvar

psykologi,psykiatri,omfattautbildningen skulleansåg att mer av
det be-Andra synpunktersjukdomslära.sjukvård och attvar

APU-platsemapåmåstelärarnahövdes APU, att vara mermer
utbildade till be-Omvårdnadsprogrammetyrkenoch deatt som

inte ansåg elevernahöjdhövde få Destatus. somen
teoretiskautbildningensfrämstanställningsbara framhöll

arbetsliv.mellan skola ochbristfälliga kontakterbrister och
utbild-ansågpolitiker och tjänstemän,Beslutsfattama, 21 att
mellansamarbetebetydelsenunderströkningen bra och avvar

irekryteringsproblemdockarbetsliv. förutsågskola och De
går i pension.framtiden månganär

granskningKommunal i sinframhållerSammanfattningsvis

bra,Omvårdnadsprogrammetpåutbildningen attäratt men-
sin formfå tid finnaoch behöverrelativtden attär ny

anställningsbara,eleverna från ärprogrammetatt men-
måste fungeraarbetsplatseninskolningen på
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det behövs i utbildningenAPUatt mer-
samarbetet mellan skolan och arbetslivet bör förbättrasatt-
handledarutbildningen bör förstärkasatt-
arbetsgivaren måste planera för framtidens behov ökadatt av-

personalrekrytering.

Högskoleutbildning inom7.5 social omsorg

Högskoleutbildningen inom för social harprogrammet omsorg
tidigare inriktningar,två äldre- ochnämnts motsom en

handikappomsorg och med inriktning socialpedagogisktmoten
behandlingsarbete. Båda omfattar sedan 1994/95 120 Denpoäng.
socialpedagogiska inriktningen vid åtta högskolor under detges

inriktningen äldre- och handikappomsorg vidatt mot numera ges
högskolor.18

sociala omsorgsutbildningen yrkesexamenDen leder till inom
social Högskoleförordningen följandehar mål för utbild-omsorg.
ningen utöver de allmänna målen i 1 kap. § högskolelagen:9

För erhålla social skall studenterna haatt omsorgsexamen

förvärvat de kunskaper färdigheter,och den personliga ut--
veckling och den empatiska förmåga det kliniska tänkan-samt
de krävs för socialadet omsorgsarbetet,som
tillägnat sig kunskaper och färdigheter för kunna bedriva,att-
leda och utveckla social omsorgsverksamhet, grundad på en
förståelse samspelet mellan individers och socialaav gruppers
situation, fysiska och psykiska hälsa i förhållande till sam-
hälleliga och andra bakomliggande faktorer.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer."som

Höstterminen antalet behöriga1997 sökande till544 hög-3var
skolornas för social dessaAv 649 första-program omsorg. var
handssökande. Totalt vilket innebär419 det endastantogs, att
gick förstahandssökande1,5 på varje utbildningsplats. Mot-
svarande kvot inför2,1 höstterminen kan ha1996. Detvar sam-
band med den osäkerhet länge har funnits programmetssom om
framtida organisation och inriktning. kanDet nämnas att mot-
svarande kvot för inriktningen socialpedagogiskt behand-mot
lingsarbete höstterminen3,9 1996.var
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År utexaminerades från1994/95 600närmare personer pro-
social år fannsför Samma det totalt 5007grammet omsorg. per-

i landet hade genomgått sådan utbildning på högskola.soner som
utbildningsvolymMed oförändrad beräknas antalet fördubblas

fram till år vilket pekar överskott Högskoleverkets2015, mot ett
rapportserie 1997:2 R.

sociala omsorgsutbildningens historiska7.5.1 Den
framväxt och utveckling

jagAv skäl framgår avsnitt har funnit det väsent-som av senare
ligt ingående beskriva sociala omsorgsutbildningensdenatt mera
historia. har sina äldsta i halvårskurs startadesDen rötter en som
år Svenska fattigvårdsförbundet Socialvårds-1908 senareav
förbundet.

Från år blev utbildningen förbehållen kvinnor1915 skullesom
bli föreståndarinnor för ålderdomshem och barnhem. Nya ämnen
introducerades efterhand och krav på förpraktik infördes. Under

förlängdes utbildningen1930- och 1940-talen och korn att om-
fatta år inkl. praktikår. blev under 1950-talet alltmeraDentre ett
sjukvårdsinriktad.

År introducerades treårig1965 yrkesskoleutbildning underen
landstingskommunal huvudman. modemi-Senare 1970 kom en

gymnasiestudieplanserad på terminer. Den praktiska delen5
omfattade utbildningen.2/3 av

kommunala högskolan produktDen högskolereformenär en av
i sin1977, resultat års högskoleutredning1968tur ettsom var av

U 68. samband därmed kom utbildningarna yrken in-I för med
riktning på social service ingå i den landstingskommunalaatt
högskolan, sektorn för utbildningen för vårdyrken. årEtt senare

VÅRDföreslog utredningen i betänkandet vårdutbildning77 Ny
SOU 1978:50 social servicelinje Remiss-60 poäng.en ny om
instansema tveksamma till den korta utbildningstiden ochvar

UHÄ-fickUHA uppdraget utreda förutsättningarna påatt nytt.
År1981:6. inrättades den sociala servicelinjen1983 medrapport

inriktningar. Inriktningen äldre- och handikappomsorgtre mot
inriktningenoch med dåvarande terminologimot omsorger om

psykiskt utvecklingsstörda omfattade under det in-80 poäng att
riktningen socialpedagogiskt behandlingsarbete blev 100mot
poang.

Utbildningens längd ökade successivt på initia-gemensamma
tiv de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. fickDenav
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från och med 1994/95 sin nuvarande omfattning, 120 Ut-poäng.
bildningen har två inriktningar: äldre, funktions-motnumera en
hindrade och utvecklingsstörda och socialpedagogiskt be-moten
handlingsarbe

Huvudmannaskap och sektorstillhörighet

Två frågor har följt utbildningen i social ända sedansom omsorg
den kom in i högskolan frågorna huvudmarmaskap ochär om
sektorstillhörighet. två frågorna sammanvävda medDe är
varandra, särskilt eftersom det socionomutbildningen inomär
sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska socialaoch
yrken inomAES-sektom den statliga utbild-högskolan som
ningen i social ämnesmässigt ligger Dennanännast.omsorg pro-
blematik har behandlats utförligt i Socialtjänstkommitténs del-
betänkande och kunskapsutvecklingKompetens SOU 1995:58.

dettaI avsnitt några de många utredningar dis-harnämns av som
kuterat dessa frågor.

särskild kommitté tillsatt inomEn den s.k. huvudmanna-U 68,
skapskommittén, hade under åren 1978-1980 uppdraget utredaatt
huvudmannaskapsfrågan. pekade på de högskolornaDen att nya
hade brister, avsaknad fasta forskningsresurserstora t.ex.som av
och forskarutbildade lärare, grundutbildningar inte be-som gav
hörighet till forskarutbildning medellånga vårdut-Dem.m.
bildningarna blikom dock kvar i den kommunala högskolan.att

VÅRDRedan påpekade utbildningen i social77 serviceatt
hade mycket med övriga utbildningar inom AES-gemensamt

UHÄ-rapportsektorn. utredning följerdenI 1981:6 fram-som
hölls återigen de fördelar samverkan med dennärmaresom en
sociala linjen inom den statliga AES-sektorn skulle innebära.
UHÄ förordade dock samtidigt det landstingskommunalaatt
huvudmannaskapet skulle bibehållas. Av statsfinansiella skäl
skedde inte någon förändring sektorstillhörighet.av

Äldreberedningenssamband medl SOU 1987:21 uttalande
möjligheten socialasamordna omsorgslinjen med andraattom

UHÄutbildningar inom AES-sektom, uppdrog regeringen att
Översynåterigen denna linje. sociala omsorgslinjenIöverse av

UHÄ-rapport 1991:5 föreslogs utbildningen endast skulleatt
reforrneras marginellt förändra inriktningdess mål, ochutan att
innehåll. Flera remissinstanser kritiska till detta och önskadevar

genomgripande översyn.en mer
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granskatill uppgifthadeHögskoleutredningen 1989 att
internationelltihögskolansvenskai dengrundutbildningen ett

Frihet, Ansvar,betänkandetredovisades iUppdragetperspektiv.
medjämfördesvårdhögskolomadär1992:1SOUKompetens

fortfarande fannsvisade detUtredningeni övrigt.högskolan att
beträffandeexempelvishögskolan,kommunalabrister i den

internationalisering,forskningstradition,forskningsanknytning,
ledningsfunktion. Ut-ochstuderandeinflytandelärarkompetens,

mellansamspeletbristandeockså på detpekade te-redningen
ioch problemutbildningarnainslag ipraktiskaoretiska och sam-

högskolemässigtgymnasialt tillövergången frånband med ettett
förhållningssätt.

Huvudmanna-igånggranskadesVårdhögskoloma nästa
Huvud-UtvecklingKvalitetVårdhögskolorskapsutredningen -

tydligt föreslogbl.a.1993:12, att ut-mannaskap, SOU som
socionom-tillöverförasskullei socialbildningen omsorg

forsknings-behovetKommittén framhöllutbildningen. att av
remiss-statliga högskolan. Ii denuppfylldesanknytning bäst

enhetligtremissinstanserde flestabehandlingen förordade ett
vårdutbildningama.förhuvudmarmaskapblandateller ett

kostnadsneutralitet förlösningar dockSamtliga förutsatte staten
landstingen.och

ochdelbetänkandeSocialtjänstkommitténs KompetensI
denutvecklingenbeskrivs1995:58kunskapsutveckling SOU av

förändrade kravrelation till deomsorgsutbildningen isociala som
Avslutningsvis in-yrkesroll.hemtjänstassistentensställs på

Huvudmanna-framlagtsi de förslagutredarnastämmer avsom
börsociala-92,skapsutredningen HUV omsorgsprogrammetatt

utbild-i dag haruniversitet högskolortill ochöverföras de som
med dennaoch integrerasi socialt arbeteningsprogram ut-

bildning.
förregeringentillkallades årsärskild utredare 1994 attEn av

överföralandsting önskadeochmed de kommunerförhandla som
påavtal träffatsdess hartill Sedanhuvudmannaskapet staten.

Örebro län,Hallands län, Väst-landstingen imedvägnarstatens
JämtlandsVästernorrlands ochlän,Södermanlandsmanlands och

Östergötlands vårdhög-Ytterligare antallän.län med ettsamt
januari 1998.huvudmannaskap denstatligt lövergår tillskolor

Britt-Marie Bystedtenligt avSamtliga landsting rapportär en
ingångnahittillsbl.a. utvärderaregeringens uppdraghaft attsom

mellananknytningpositiva tillgodkända avtaloch närmareen
Vård-högskolan.statliga Rapporten,vårdhögskoloma och den

17-15147



194 Om personal vård ochi SOU 1997: 170omsorg

högskolorna och i framtiden, har nyligen remissbehandlatsnu
november 1997.

Högskolemässighet och yrkesrelevans

Regeringen i december 1994 dåvarande Kanslersämbetet igav
uppdrag utvärdera de medellånga vårdutbildningama. Syftetatt

vårdhögskolornas högskolemässighet.prövaatt Ut-var
värderingen avsågs ligga till grund för regeringensäven senare
bedömningar utfärda examina. Resultatet redovisas irätten attav
Vårdutbildningar i högskolan Högskoleverkets rapportserie
1996:7 R.

Högskolemässigheten bedömdes utifrån fyra kriterier:

Kompetenskriterier, omfattande bl.a. lärarnas vetenskapliga-
kompetens, kritisk och kreativ miljö, forskningsanknytning,
internationalisering, den kliniska utbildningens kvalitet
Infrastrukturella kriterier, omfattande bl adekvata materiellaa-

bibliotekstjänster och vetenskaplig informations-resurser,
försörjning, ändamålsenliga lokaler, administrativ och teknisk
service
Utbildningsorganisatoriska kriterier, omfattande utbild-bl.a.-
ningens innehåll och organisation, ämnesdjup och ämnes-
bredd, yrkes- och samhällsrelevans, vetenskapligt förhåll-
ningssätt, dokumentation och examination, studentinflytande
Processkriterier, omfattande bl.a. studenternas förkovran och-

utbildningsplaneringmognad, och genomförande, yrkesrele-
samspelet med studenterna, samspelet med de organisa-vans,

tioner tillhandahåller praktikplatser.som

Totalt bedömdes utbildningsprogram113 leder till skilda12som
yrkes- eller högskoleexamina. Av de sammanlagt utbildnings-19

i social omsorgsutbildning, inriktning äldre,programmen
funktionshindrade och utvecklingsstörda, bedömdes nioendast
utbildningar högskolemässiga.vara

Utvärderingens rekommendationer omfattade bl.a. följ ande:

Att det sker nationell samordning högskolor i färreen av en--
heter i syfte främja högskolemässig miljöatt en mer
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huvud-utbildningamasidisputerade lärareantaletAtt öka-
ämnen

utbildning-praktik iteori ochintegrationen mellanfrämjaAtt-
arna

vidforskningsinstitutionermedsluts stat-särskilda avtalAtt-
ämnesutveck-specifikastödja deni syftehögskolorliga att

utbildningsprogramrespektivelingen i
påundervisa och forskamöjligheterlärarnaAtt att sammages-

övrigt.lärare ihögskolansgäller förvillkor som

tillutvärderingen framkomsocialiutbildningFör omsorg
följ ande slutsats:

inriktningeninklusivesociali motUtbildningen omsorg
utbildnings-ochbehandlingsarbetesocialpedagogiskt

utbild-särskildamissbrukarvård böriprogrammet som
arbete"i socialtutbildninghögskolanstillanknytasningar

102.

del-i sittförslagladeSocialtjänstkommittén nämnts sammasom
1995:58.kunskapsutveckling SOUochbetänkande Kompetens

Även grundut-nuvarandedehar ifrågasattSocialstyrelsen om
nåuppfyllas förmåstede krav attbildningama motsvarar som

Ädelreformens bl.a.reformmed dennaSyftet attmål. var
måsteDärförinsatserna.medicinskasociala ochdesamordna en
grundut-berördaiutbildningsinnehålletmellanuppnåsbalansny

bildningar.
Högskoleverketregeringenuppdrog attaugusti 1996I

fördelningengeografiskaframtidaför denunderlaglämna av
förstatligandetbedömningenförvårdhögskoleutbildningen och av

yrkes-utbildningamasskullevårdutbildningar.vissa Dessutomav
sammanställts i Hög-Resultatet harvärderas.ytterligarerelevans

skrift-Högskoleverketsochinom vårdskoleutbildningar omsorg
R.serie 21997:

intressenterövrigaochbådepåpekarUtredningen avnämareatt
funktionshindradeäldre ochsocialutbildningen föri omomsorg

till-inteutbildningennuvarandeframfört denbestämt att enger
verk-ökade kravför dedjup kompetensräckligt bred och som

förföreslog därför "attHögskoleverketställer. ansvaretsamheten
omsorgsverksam-socialaför denutbildningarnautvecklingen av

vård-såvälanordnarhögskolorstatligatill deöverförsheten som
ellersocionomexamenutbildningar förhögskoleutbildningar som
ellerbeteendevetenskapligasamhällsvetenskapliga och ämnen



196 Om personal vård och 1997:SOU 170i omsorg

andra förutsätts krävas för kompetensutvecklingenämnen som
inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg" 89.

Ämnesdjup och ämnesbredd

samband granskningenI med vårdutbildningama fråganharav
utbildningarnas ämnesdjup och ämnesbredd stått i för-om

grunden. På Kanslersämbetets senare Högskoleverkets uppdrag
utredde Sune Sunesson, professor i socialt arbete, vårdhögskolor-

möjlighet genomföra utbildningen i social påattnas omsorg
kandidat- magistemivå.och Granskningen visade de flestaatt
sociala omsorgsutbildningama akademisk yrkesutbildningger en
med i socialbas Utbildningen bedömdes uppfylla kravetomsorg.
på bredd, samtidigt den saknade tydlig ämnesfördjupningsom en
och forskningsanknytning. Social sighävdade dessutomomsorg
inte unikt och självständigt Samma grundläggandeänme.ettsom
teorier används inom social inom in-andra ämnenomsorg som
riktade mänskligapå relationer behandlingsarbete.och
Forskningsfältet bedömdes till del sammanfalla med detstor
område beforskas inom socialt arbete, sedan 1975ämnetsom
huvudämne i socionomutbildningen. Utredaren förordar när-ett
mande det sociala till de statliga hög-omsorgsprograrnmetav
skolornas institutioner för socialt arbete.

7.6 Utbildning för förändrade flexiblaoch

yrkesroller

7.6.1 Inledning

det följande kommenterarI jag utbildningarna inom omvårdnad
och social och tillanknyter den fortsatta utvecklingenomsorg
inom vården och äldre.omsorgen om

Utbildningarna inom omvårdnad och social har dubblaomsorg
målsättningar. Gymnasieskolans omvårdnadsprogram skall både
förbereda för yrkesverksamhet och allmän behörighet för hög-ge
skolestudier. för socialProgrammet vid högskolan skallomsorg
förbereda för olika slags ledande uppgifter inom samhällets
sociala och samtidigt uppfylla kraven på högskole-omsorg
mässighet och forskningsförberedelse. bådaFör gällergrupperna

arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och krav ställsatt att nya
på kunskaper och kompetens.
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tilläldresutmaningen idag frågan deDen rättärstörsta om
förmed bibehållen respektoch omvårdnadkompetent omsorg

medintegritet. Många äldre leversjälvbestämmande och en re-
äldre ökar krävslativt i hög ålder. takt med antaletgod hälsa I att

förslitnings-drabbasinsatser för demdock stora som av
funktionshinder Många äldresjukdomar, demenssjukdomar, m.m.

tid i livetspalliativ vård under långkvalificeradhar behov av
smärtlindring,finns idag gedigna kunskaperslutskede. Det om

avslöjas bristerpalliativ vård. detgeriatrisk omvårdnad och Trots
förändrasamlat föri vården de äldre. krävsDet attett greppav

kompetenssituation. Utbildning för öka personalensdenna äratt
väg.en

omvårdnadsprogramGymnasieskolans7.6.2 -
påbyggnad ochbehov förändringar,av

fortbildning

tillomvårdnadsprogram rekryterasgått gymnasieskolansDe som
sjukhem,social hemtjänst, gruppboende,olika uppgifter inom

tidigare granskninghandikappomsorg den nämndaAv somm.m.
framgickKommunal genomfört Omvårdnadsprogrammet attav

utökning arbetsplats-både arbetsgivare och elever önskade aven
Även utbildningpraktiskutbildningen veckorsAPU. 15om

tiddennatillåter redanlägsta sågräns attutgör programmet nuen
utbildningen också stärkasarbetsplatsförlagda kanutökas. Den

mellan skola ochhandledarutbildning, bättre kontaktökadgenom
förmålinriktad introduktion på arbetsplatsenarbetsliv och en mer

elevensförlängd måste balanserasnyanställda. APUEn mot
behörighet för högskolestudier.möjligheter få allmänatt

tämligenGymnasieskolans omvårdnadsprogram är ännu nytt.
sina Samtidigt finns detbehöver tid för finna former.Det storaatt

utbildning utifrån de kursplanermöjligheter utforma godatt en
lika mycketutarbetats. Samtliga elever fårhar nära avnogsom

de börsocial omvårdnadskunskap vilketoch gör attomsorg
ivilket tillval de slutetkunna samarbeta med varandra göroavsett

fördjupning speciali-viktig möjlighet till ochutbildningen. Enav
påbyggnadsutbildningar gymnasieskolansering ligger i de som

kon-kvalitet måste det finnaserbjuder. godFör ett system aven
mellan denlärande i samverkantinuerlig utbildning i livslångtett

återkommandefortbildning arbetsgivaren anordnar ochsom
kurser.externa
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den intervjuundersökningI genomfördes imedlemmarsom av
SKTF och Kommunal BITE Research 1997 ställdes frågaen om
behovet fortbildning. fyra områdenDe Kommunals med-av som
lemmar prioriterade högst hälso- sjukvård,och fördjupadvar
vårdkunskap, etik data/IT-undervisning.samt

flesta arbetar på fältet idagDe har inte gått detsom nya om-
vårdnadsprogrammet. Om vill påskynda kompetens-man
höjningen inom området måste deras behov uppmärksammas. I
Helsingborg genomfördes år enkätundersökning i1997 blanden

all inompersonal de kommunala vårdbolagen.stort sett
Majoriteten intervjuadede vårdbiträden, undersköterskor,av var
skötare och vårdare. Syftet kartlägga formellapersonalensattvar
och infonnella kompetens. resultatet framgårAv många hadeatt
dubbelutbildning både skötare och undersköterska ellersom
skötare och vårdbiträde, samtidigt andra inte hade genomgåttsom
hela basutbildningen och i behov komplettering. Per-var av
sonalen hade deltagit i antal studiecirklar och kurser. Deett stort
kurser hade samlat det antalet deltagare vård istörstasom var
livets slutskede, hjärt- iungräddning, psykiatrisk vård, fackliga
kurser, handledarkurser och kurser i lyft- och förflyttningsteknik.

områden de flestaDe önskade fortbildning i psykiatri,som var
datautbildning, undersköterskeutbildning, demensvård och sår-
vård. Sammanlagt hade de anställda deltagit i olika slags112
kurser och deras önskemål fortbildning olika86upptogom ru-
briker. intryckEtt fortbildningsverksamheten varitharär att

aktiv splittrad.något behövsDet samlatytterst ettmen grepp om
den fortbildning arbetsgivarensärsom ansvar.

Svaret på vârdbiträdesgruppens behov kan sammanfattas som
följer: gedigenEn grundutbildning i gymnasieskolans omvård-
nadsprogram, påbyggnadsutbildningar inom relevanta områden
för fördjupning och specialisering, kompletteringskurser för den

inte fullgjort hel grundutbildning fortbildning påsamtsom en
arbetsplatsen efter flexibel strategiskändå planering.en men
Under tid förändring och nytänkande behöver särskilt frågoren av

bemötande, etik och värderingar betonas strategiochom en
utvecklas för livslångt lärande. uppgifter kanDessaett
kompletteras med uppfattningar kommit mig till del vid råd-som
slag och andra överläggningar, bl.a. inom den särskilda referens-

handikapporganisationema.medgruppen
harDet framförts behov gymnasieskolan skall förmedlaattav

kunskaper villkoren för äldre med olika funktionshinder, fy-om
siska och psykiska, äldre från andra länder, äldre medom om
missbruksproblematik; vidare har efterlyst utbildningman mera
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andratandvård ochhjälpmedelsbehov,hjälpmedel och omom
insatser.förebyggande

studerandevikten depåtalathar i sammanhangJag attannat av
kul-individuella andliga ochäldresfår orienteringockså omen

turella behov.

och sedanHögskoleutbildning7.6.3

socialföreslagittidigareHögskoleverket har nämnts att om-som
iutbildningenochavvecklas yrkesexamen attsomsorgsexamen

utbildningensi någottill kandidatexamenstället skall leda av
inte tagits. OavsettharBeslut detta"kärnämnen". ännuom

hög-vilken förberedelsefrågan kvarexamensfonn står somom
uppgiftersig olikaförbereder förförskolan skall personer somge

inom social omsorgsverksanlhet.
Dels finnsfrågan svår besvara.Vilka yrkets krav Den ärär att

befattningarolika slagsinom samhällets sociala även omomsorg
bistånds-två huvudfunktioner:inriktade någonde ofta är mot av

Social-Arbetsuppgifterna hararbetsledare.bedömare eller av
socialai fyra kategorier: dettjänstkommittén sammanfattats ar-

funktionen, verksamhetsansvaretbetet, personalledandeden samt
iolikavårdgivare ochuppgiften samverka med andraatt grupper

det angelägetSocialtjänstkommittén betonarsamhället. är attatt
ochfördela äldre-bland dem skallkompetensen säkerställs som

varje år.cirka miljarder kronorhandikappomsorgens år 1995 60

socialaomsorgsarbetet har ökatpå dem leder detKravet som
Ådelreformen överfördesväsentligt under l990-talet. Genom an-

service till till kommunerna.för långvarig vård och äldresvaret
yrkeskategorier skulleolikaAvsikten med reformen att sam-var

villeutifrån på vårdtagarens behov.arbeta helhetssyn Manen
boendet iintroducera i vården äldre, normaliserasocialen syn av

avmedikalisera på åldrandet. Sam-hemlika former och synen
yrkeskategorier har ibland kompliceratsarbetet mellan olika av

för socialledningsstrukturer, mellan arbetsledareoklara t.ex. om-
bl.a. haransvariga sjuksköterskornaoch de medicinskt somsorg

uppgifter också tillförtsför patienternas säkerhet. harNyaansvar
handikapp- respektive psykiatrireformen.genom

socialaför denMed hänsyn till det vidgade ansvarsområdet
utbildningsbehov bli lång.listan på Denkanomsorgen nya

arbets-utbildningen för biståndsbedömare ochgrundläggande
juridik,inslagledare inom social behöver störreett avomsorg

arbetsledning etik ochekonomi, administration, även avmen
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psykologi. behövs utbildning i omvårdnad medDessutom mer
inriktning vårdplanering,på dokumentation och utvärdering.
Också i högskoleutbildningen personlighets-bör studentens egen
utveckling liksom bemötandefrågoma prioritet.ha hög

Med tanke på det ökade behovet samarbete mellan yrkes-av
social medicinsk bakgrund utbildningarnamed och börgrupperna

omfatta både socialpolitik och hälso- och sjukvårdspolitik. Det är
också angeläget biståndsbedömare och arbetsledare i socialatt

har baskunskaper inom det medicinska området. På mot-omsorg
socialt inslag isvarande behöver sjuksköterskorna utökatsätt ett

sin utbildning. orientering varandrasgod kompetensom-En om
råden skulle kunna underlätta samarbetet och medföra att vetman

till Socialtjänst-bör hänvisa ärende den andre.när ettman
kommittén 1995:58 framhöll det finns behovSOU att ett enav
bred basutbildning för dessa bådagemensam grupper.

Högskoleverkets l997:l7 föreslås på-I rapport ett system av
byggnadsutbildningar inom social också värde-Detomsorg. vore

påbyggnadsutbildningar medfullt med förgemensamma personer
exempelvis inomolika utbildnings- och yrkesbakgrund geronto-

i livetsberoendeproblematik, demensvård, vårdlogi och geriatrik,
slutskede m.fl. områden.

fortbildningen bistånds-Arbetsgivaren har för ocksåansvar av
undersökningen ibedömare och arbetsledare. medlemmarI av

hade önskemålKommunal och SKTF 1997 SKTF-gruppen om
ekonomi juridik ochfortbildning inom data/IT, och budgetarbete,

avvikerarbetsledning. rangordningverksamhets- och Denna
tydligt tidigare redovisats för Kommunals med-från den som

ilemmar. speglar uppgifter betydelsefulla hand-deDen ärsom
läggares arbetsledares vardag. Med tanke på det behovoch som
finns kvalificerad sjukvård i äldreomsorgen det angelägetär attav

också utökade medicinska kunskaper.arbetsledama f°ar
i sociala också iUppgifterna samhällets kommeromsorg

framtiden förändras på olika Med ökad kompetens hossätt.att
utvärdering ochpersonalen ökar förutsättningarna för fortlöpande

kvalitetsutveckling arbetet och beredskap för förändrings-av en
arbete. Utbildningen i med praktik-behöver planeras samverkan
fältet akademiskaför flexibelt samspel mellan de och deettatt
verksamhetsbaserade intressena skall uppnås.

Högskoleutbildningen inom social kan komma fåattomsorg
organisatorisk ämnesmässigolika innehåll beroende på och hem-

vist. förhållanden behövs tydlig för studenterUnder alla vägen
forskning.från utbildning till forskarutbildning ochdenna Det

ligger till socialt Andratillhands knyta arbete.ämnetnära att an
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ämnesområdesamhällsvetenskapligttillsöker sig någotkanske
förankring detvetenskapligomvårdnad. Oavsetttill äreller ämnet

utvecklingfortsattatanke på verksamhetensangeläget med att
praxisfält beforskas.social omsorg som

utvärdering7.6.4 En

Social-medi samarbeteäldre harbemötandeUtredningen avom
intervjustudie utbildningenslåtit utförastyrelsen sätt attomen

till äldreomsorgensbemötandeförmedla kunskaper ett gottom
arbetsledare.vårdbiträden och

titeln "Värdigt be-medredovisats iStudien har rapporten
Yrkesaktiva1997:17.det lära" SoS-rapportmötande går att-

under deäldreomsorgen,arbetsledare inomvårdbiträden och som
omvårdnadsprogramgymnasieskolansgenomgåttårensenaste

intervjuats.omsorgsutbildning harsocialarespektive högskolans
frågorundersöka på vilketstudien delsSyftet med sättatt omvar

utbild-tagits underhadebemötandeförhållningssätt och upp
ansåg depersonalmånningstiden, dels i vad attsomman senare

värdigtpåverkligen bemöttesäldre sätt.ett

vårdpersonalenstudienavsågs ivärdigt bemötandeMed att

vårdtagarenenskilderespekt för denvisar-
sitt självbe-integritet ochsinstöd bevaravårdtagaren attger-

stämmande
i vardagen.meningsfullt innehålltillhjälper vårdtagaren ett-

arbetsledare/biståndsbedömarehögskoleutbildadeSammanlagt 33
ideltogvårdbiträden/undersköterskorgymnasieutbildadeoch 46

utbildningsbakgrundhögskoleutbildadesundersökningen. De om-
till 120omsorgsutbildning 80social poäng.fattade om

gymnasie-pågåttdels sådanabestodGyrnnasiegruppen somav
komprimeradegåttår, delsskola två eller tre personer somav

kommunalinommånaderochpå mellan 18 vuxenut-kurser 8
dehosMedelålderngällde ålder.sig detbildning. skildeDe när

gymnasieskolansgåttdemår.högskoleutbildade 38 För somvar
vuxenutbildning den 39kommunalinomomvårdnadsprogram var

år."ungdomsutbildades" 20år demot
nå-inte hañbemötandeaspekternahadeintervjuadeEnligt de

särskiltgälldeutbildningarna.i Detframträdande rollgon
medi-värderade desjälvaocksågymnasieskolegruppen, som
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Ämnencinska kunskaperna högst. etik och psykologi ficksom
litet i undervisningen. Intentionen i kursplanenutrymme för
gymnasieskolans omvårdnadsprogram sådanaatt ämnenvar
skulle återkomma och integreras i omvårdnadskunskapämnena
och social omsorgskunskap.

De högskoleutbildade hade i något utsträckningstörre mött
bemötande i utbildningen, dock mestadelsett tema ettsom ur ar-
betsledatperspektiv. Vård i livets slutskede områdeettvar som
försummats helt i högskolans sociala omsorgsutbildning.nästan

Många hade dåliga erfarenheter det bemötande självadeav
fick i den arbetsplatsförlagda utbildningen APU i gymnasie-
skolan. Kritiken riktades bristfällig förberedelse inom APU,mot
dåligt bemötande från personalen på praktikplatsema och otill-
räcklig handledning. De gynmasieutbildade kritiskaockså tillvar
hur vårdtagama bemöttes inom äldreomsorgen. Däremot hög-var
skolegruppen i allmänhet nöjd med sin praktiska utbildning. De
hade ofta själva fått välja sin praktikplacering, de kände sig väl-
komna och välutbildade handledare styrde in dem på väsentliga
frågor. Men förhållningssättet utgick regel från arbets-som
ledarens iroll relation till personalen till vårdtagaren.änsnarare
Båda yrkeskategorierna kritiserade sin utbildning för bristande
stöd i personlighetsutveckling och förberedelse för kommande
yrkesfunktion.

intervjuadesDe erfarenhet de arbetsplatser de kom till efterav
utbildningen stärker intrycket brister i bemötandet. vissaI fallav
hade arbetsledaren begränsat inflytande eftersom arbetet för-ett
delades inom självstyrande Det också svårt förgrupper. var
arbetsledaren hinna med.att

Intervjuundersökningens slutsats det krävsär att översynen av
innehåll och fonner både för teoretisk undervisning och praktiska
fältstudier i de utbildningar förbereder för arbete inom äldre-som
omsorgen.

7.7 Kunskapslyftet m.m.

7.7.1 Inledning

Jag har i tidigare avsnitt konstaterat, andel vård-att storen av
Ävenbiträdena saknar formell utbildning för sina uppgifter. om

många utför mycket arbete, byggt på lång erfarenhet,ett för-gott
trogenhetskunskap och starkt jag detengagemang anser vara
väsentligt både för deras och verksamhetens skull ökande kravatt
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tillmöjligheterdeutbildningsinsatser.med Utövermöts
vill jag här kortpåbyggnadskurserfortbildning och nämntssom

utbildnings-riktar medel förinitiativ därnågra statennämna nya
satsningar.

kunskapslyft förnationellt7.7.2 Ett vuxna

måletoch medlivslångt lärandestrategi förSom del i atten
parlamen-kunskapssamhälle harSverige skall utvecklas ensom

Kommitténdir.tillsatts 1995:67.kommittétariskt sammansatt
kunskapslyft förnationelltföreslå mål föri förstaskall ettett steg

visavuxenutbildningen ochavspegla helaArbetet skallvuxna.
be-fortbildningutbildning ochkontinuerligvilken som vuxna

pedagogiskahöjs.på kunskap Densamhälle där kravenhöver i ett
eftersombl.a.uppmärksammasutvecklingen skall vuxenut-

ochkvinnoromfattning rekryterarbildningen i så stor personer
invandrarbakgrund.med

uppdragetkommittén fåttdir. 1996:71 hartilläggsdirektivI
vuxenutbildningssatsningenfemårigafölja särskildadenatt som

omfattaursprungligen skullejuli ochsin den 1997fick 1start
beslutatRiksdagen harhelårsplatser år.100 000 att sats-per

årenplatserutökas med 000Kunskapslyftet, skall 10ningen,
hel-totalt omfatta 140 000för dåoch 20001998, 19991997, att

särskildtillsammans medskall skeUppföljningenårsplatser. en
regeringenförslag tilllämnainrättats fördelegation att omsom

anvisade medel.till kommunernafördelningen av
ellerheltarbetslösai första handMålgruppen är somvuxna

skallgymnasiekompetens.treårig Därutöverdelvis saknar sats-
delvis saknarhelt ellertill anställdavända signingar också som

denna kompetens.
överblickasvårthelt detverksamhetenDå är är attännu ny
vissa tolk-föreliggeremellertid erfarit deteffekterna. harJag att

satsningenden delkring regelverket ochningssvårigheter somav
detMin förhoppningtill anställda.skall vända sig redan rörär att

situationenfinner dock"inkörningssvårigheter".sig Jag attom
saknaranställdaantaletinom och detäldreomsorgen stora som

utbildning, börgrundläggande formelldvs.gyrnnasiekompetens,
avsnittisida. läggerinitiativ från regeringens Jagleda till vissa

harArbetsgivarna, kommunerna,i frågan.förslag9.2 ett stort an-
kompetenshöjande insatser.fortbildning och andraförsvar

förförhållandenunder rådandemedverkan krävsStatens ut-att
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bildningsnivån inom äldreomsorgen helhet skall kunnasom
höjas.

Medel för otraditionella insatser7.7.3

Som kompletterande åtgärd för bl.a. ökande krav imötaatten
äldreomsorgens uppgifter regeringenhar medel för s.k.avsatt
otraditionella insatser. medel har ökats 1997 medDessa 50
miljoner kronor skall underlätta åtgärder för kommunaltsom an-
ställda på bristande riskerargrund utbildning förloraattsom av
arbetet. budgetpropositionen utgiftsområdeI prop. 1997/98:1,

innehållet14, 39 uppmärksammas i äldreomsorgen för-atts.
serviceuppgifter tilländrats från personlig omvårdnad och även

innefattar alltmera avancerad sjukvård. fastslås huvud-Det att
för kompetensutvecklingen de kommunalt anställdaansvaret av

ligger hos arbetsgivaren det under rådande förhållandenattmen
väsentligt utbildnings- och arbetsmarknads-är att staten genom

politiken medverkar till kompetenshöjning personal ibl.a.en av
vård och äldre.omsorg om

Personalens arbetssituation7.8

Personalens7.8.1 upplevelseregna av
arbetssituationen

SKTF och har i maj låtitKommunal 1997 genomföra under-en
sökning medlemmarnas upplevda arbetssituation inom hem-om
tjänsten. Resultatet visar åtta tio medlemmar derasatt attav anser
arbetsbelastning ökat under det året. främsta orsakernaDesenaste
till detta förhållande enligt medlemmarna antalär störreett ar-
betsuppgifter fler brukare anställd samtidigt medsamt per
minskade resurser.

Sju tio arbetet blivit ansvarsfullt. Hälftenattav anser mer
arbetsområdet utökats under det året, vilketatt senasteanser en-

ligt åtta tio medlemmar föranlett ökad i arbetet.stressav
kvaliteten38 i verksamheten försämrats medanprocent attanser

27 den förbättrats. trolig till för-Som orsakprocent attanser
sämringen minskade personalnedskämingar ochanges resurser,
merarbete. Omvårdnaden, bemötandet och administrationen har
förbättrats de kvalitetenupplever blivit bättre.attmenar som
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kvalitetförsämradochökadupplevelserTrots stress anserav
möj-de harmedlemmarnatillfrågadedehälften attdock drygt av

procentMajoriteten 83bra arbete.kvalitativtutföralighet ettatt
etisktpåbrukarnamöjlighetde har ettdessutom mötaattattanser

bra sätt.

arbetssjukdomararbetsolyckor ochAnmälda7.8.2

påfördelning yrkesgrupperanmälningar ochAntal

ocharbetssjukdomforsäkringskassornaAnmälningar till ar-om
informations-Arbetarskyddsstyrelsensiregistrerasbetsolycksfall

ISA.arbetsskadorsystem om
totalt 11 547registreradei ISAfanns1996perioden 1992För -

tillrelateradesvilkaarbetsolycksfall,och 158arbetssjukdomar 21
anmälning-yrkesgruppervårdyrken.inom vissa Dearbetet som

sjukvårdsbiträdenundersköterskor,sjuksköterskor,ärarna avser
årligperioden skettunderharm.fl.vårdbiträden Detoch en

lik-yrkesgrupperbland dessaanmälningarminskning antaletav
generellt sett.ävensom

allmäntminskararbetsolycksfall ävenrelativa frekvensenDen
långsam-dock gåttMinskningen har1980-talet.slutetsedan av

harmedeltalisjukdagarAntaletåren.under de senastemare
mitteninivåpålegat1995perioden 1992under avsomsamma-

olycksfall.dagar/perl980-talet 25 27-
minskararbetssjukdomsfall ävenrelativa frekvensenDen

del-kanminskningarårens1980-talet.slutet Desedan senareav
socialförsäkringen.inomregelsystemförändradevis förklaras av

vård ochinomyrkesgruppm.fl. denVårdbiträden är om-som
måttisjukdomar arbetet. Ettochanmälda olyckorflestharsorg

arbetsolycks-relativa frekvensenyrke denriskerna ipå ärett av
tilli förhållandei yrkesgrupparbetssjukdomarfall och genom-en

arbets-relativa frekvensenvisar denanalyssnittet. sådanEn att
tillgängligaenligtarbetssjukdomarolyckor och senaste upp-var

denm.fl. högrevårdbiträden1990/91 hosgifter, år än genom-
ochvårdinomsamtliga yrkesgrupperhossnittliga frekvensen

relativa frekvensenm.fl. denvårdbiträdenHos varomsorg.
arbets-genomsnitt.i Förmed 17,4i jämförelseolycksfall 23,2

respektive 9,7.förhållande 13,8motsvarandesjukdomar var
arbets-respektivearbetsolycksfallAnmälningar avsersom

68verksamhetenkommunalafrån den utgör procentsjukdomar
härunder deanmälningarsamtliga stu-respektive 74 procent av
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derade åren. Motsvarande andelar i den landstingskommunala
verksamheten 28 respektiveär 22 Ett antagandeprocent procent.
kan skillnaderna beror på antalet anställda iatt yrkes-attvara

vårdbiträden m.fl. betydligt i kommunerna.är störregrupper som
Andra orsaker kan ha samband med tillgång till hjälpmedel, in-
formation och utbildning i arbetsteknik. Ensamarbete och lyft-

riskfaktorer i arbetet.moment utgör stora

Händelser föranleder arbetsolyckor och orsaker tillsom
arbetssjukdomar

Oftast gäller arbetsolyckor hos vårdpersonal överbelastnings-
skador i samband med lyft vid förflyttningar någont.ex. av per-

Årfrån rullstol, toalettstolsäng, 1995 avsåg drygtson m.m.
hälften 55 procent arbetsolyckoma hos vårdbiträden m.fl.av
överbelastning. Motsvarande andelar för undersköter-
skor/sjukvårdsbiträden 58 föroch sjuksköterskor 35procentvar

Därefter följer bl.a. fallskador och skador förorsakasprocent. som
genom annan person.

Belastningsskadorna den främsta orsaken till arbets-är även
sjukdomar hos vård- och omsorgspersonal. 66 procent av
samtliga arbetssjukdomar hos vårdbiträden m.f1. avsåg år 1995
belastningsskador. Motsvarande andelar hos undersköter-
skor/sjukvårdsbiträden 62 och hos sjuksköterskor 35procentvar

Skador på främst och nacke vanliga hos de härprocent. ärrygg
redovisade yrkesgrupperna.

Utöver belastningsskadorna sociala och organisatoriskaär
faktorer 16 procent vanliga orsaker till arbetssjukdomar hos
vårdbiträden m.fl. och hos sjuksköterskor 25 procent. Sociala
och organisatoriska faktorer effekter i arbetet,t.ex. stressavser av
brister i arbetsledning och arbetsorganisation i vissa fallsamt
konflikter i arbetsgrupperna. Däremot kemisk påverkanär
19 procent vanligare anledning till arbetssjukdomar hosen
undersköterskor/sjukvårdsbiträden. Skador kemisk påverkanav

ofta skador tvål, rengöringsmedel och gummi-vatten,avser av
handskar.
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arbetsmiljögodkrav påArbetsmilj ölagens7.8.3

m.m.

Inledning

kon-utrustningutbildning,arbetsorganisation,iBrister germ.m.
fördärmedarbetsmiljö och ävenpersonalensförsekvenser

ocksåharäldre Dettabemötandeti insatserna t.ex.kvaliteten av-
utredningen.inkommit tillyttrandeni depåpekats som

olycksfallochohälsaförebyggatillsyftarArbetsmilj ölagen att
personalenarbetsmiljö förgod samt ut-uppnåi arbetet och att en

Arbetsmiljökravenarbeten.meningsfullaochvecklande avser
socialtorganisatoriskt ochfysiskt,arbetsmiljön iförbättringar av

hänseende.
tillsynsmyndighet förnationellArbetarskyddsstyrelsen är ar-

rådoch allmännaföreskrifterutfärdarStyrelsenbetsmiljön. om
direktaför denYrkesinspektionenkrav.arbetsmiljölagens svarar

arbetsplatser.tillsynen av
betänkandetyttrandei sittharArbetarskyddsstyrelsen över om

exempelgodamedoch1997:51SOUi rapportenbrister omsorg
mellansambandetbetydelsefulladetlyft fram1997:52SOU

be-möjligheternaoch gottettarbetsmiljöförhållanden att ge
kontinuerliguppfattningstyrelsensdelar attmötande. Jag upp-

bättrearbetsmiljö skaparpersonalensförbättringochföljning av
äldre.bemötandeförförutsättningar gottett av

änstlagsocialtjarbetsmiljölag ochFörhållandet mellan

1990:18AFSenskilt hemiomvårdnadsarbeteföreskrifterI om
planeringsiniarbetsgivarebetydelsenbl.a.framhålls att avav

arbetsorganisation,påkrav ut-till dehänsynverksamheten tar
förbehövaskanutrustning attinformation ochbildning, som
Vidarepersonalen.förtillfredsställandeskallarbetsmiljön vara

ihänseendefysisktochpsykisktarbetsmiljö igodframhålls att en
utbildningarbetetorganisering samtfrågagradhög är avomen

på-psykisktskall vidPersonalenskilde.samråd med denoch
kom-handledningstöd ochfåregelbundetfrestande arbete som

instruktion. Dettautbildning och ärgrundläggandetillplement
förbetydelsefulltsärskilt mot-attArbetarskyddsstyrelsenenligt

arbetsbelastning,i arbetetnegativaökande samtverka den stress
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kan följa nedskärningar i vården och ochsom av omsorgen som
kan få konsekvenser för bemötandet.även

Arbetsmiljölagens krav på god arbetsmiljö inte oförenligär
med socialtjänstlagens krav på självbestämmande och integritet
för enskilda. bådaDe lagstiftningama gäller parallellt utan att
någon dem har företräde framför den andra. därförDet ärav av

vikt socialtjänsten i samrådstörsta med den enskildeatt mot-
älp tidigt uppmärksammar arbetsmiljön.tagaren Gemensamtav

bör försöka finna för alla godtagbar lösning på hurparterman en
biståndet, insatserna, skall utfonnas SoS Meddelandeblad
18/91. ställerDetta krav på god information och kommunikation
med den enskilde och hans/hennes närstående och godäven en
beredskap finna flexibla lösningar kan tillgodoseatt bådasom

behov. Också detta jag väsentligparters fråga be-ser som en om
mötande äldre. Stor vikt måste exempelvis läggas på godav en
introduktion hjälpmedel och andra anpassningsåtgärder iav en
hemmiljö inte förändrats under lång tid och densom som av en-
skilde upplevs del hans/hennes identitet.som en av

Internkontroll arbetsmiljönav

Arbetsgivaren skyldig bedriva intemkontrollär arbets-att av
miljön. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter l996:6 framgår

arbetsgivaren skall hur arbetsmiljönatt skall utformadange vara
för goda arbetsförhållanden. Internkontrollarbetetatt skall be-ge
drivas parallellt med övrigt kvalitetsarbete och systematisk verk-
samhetsstyrning. Vidare skall arbetsgivaren reda påta om ar-
betstagarens kunskaper arbetet, risker och övriga arbets-om
förhållanden tillräckliga för arbetsmiljökravenär skallatt upp-
fyllas. Internkontrollarbetet förutsätter planering,att genom-
förande och uppföljning arbetsmiljöåtgärder sker systematiskt.av
Arbetsgivaren skall fram handlingsplaner för detta arbete.ta

Arbetsgivare skall utreda orsakerna till ohälsa, olycksfall och
allvarliga tillbud i verksamheten årligasamt göra samman-
ställningar dessa. Syftet underlätta bedömningar riskerär attav av
i arbetet. Tillbudsrapportering och avvikelserapportering utgör en
betydelsefull del det skadeförebyggande arbetet och viktigtettav
underlag för öka riskmedvetenhet hos personalen.att Det skall
finnas interna rutiner för rapportering risker, brister och andraav
otillfredsställande arbetsförhållanden. Arbetsgivaren skall haäven
rutiner för hur sjukfrånvaro och orsaker till ohälsa, olycksfall och
tillbud skall anmälas. Dessa skall dokumenteras. Allvarliga till-
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tilldirektochskall omedelbartskadorbud, rapporteras yr-m.m.
kesinspektionen.

i verksamhetenförändringarvidKonsekvensbeskrivningar

skallarbetsmiljöninternkontrollföreskrifternaEnligt ar-avom
förändringarvidkonsekvensbeskrivningargenomförabetsgivaren

inte kon-beskrivningar genomförsSådanai verksamheten.
riskernaoch analyserkartläggningaroftasaknassekvent. Det av

och sparkravnedskärningararbetsmiljön i samband medför t.ex.
tillsynsmyndighetemaenligtskallAnalysernai verksamheten.

och kanorganiseratförändringenefterpåvisa arbetetkunna äratt
ohälsasäkerhetbetryggandesådantutföras på motsätt attett ges

arbetsmiljö-stödYrkesinspektionen kan medolycksfall.och av
skalloch dessakonsekvensbeskrivningarlagen kräva görs attatt

förändringar.vid beslutfinnas med underlag omsom

arbetslivetsärbehandling iFöreskrifter kränkandeom

arbets-tillorsakernaorganisatoriska faktorerSociala och är aven
kränkandeföreskriften sär-personalen. Isjukdomar hos om

brister iframhålls1993:17behandling i arbetslivet AFS attt.ex.
arbetsbelastning ellerlågeller förarbetet, för högorganisering av

kanbeteende.sådant Dessutomgrund förkravnivå kan utgöra ett
bristande be-personalpolitik ellerarbetsgivarensbrister iäven

beteenden.kränkandegrund föranställdademötande utgöraav
ochstarkorsakarorganisatoriska problemlångvarigaOlösta och

iStresstoleransenbelastning i arbetsgruppema.negativ psykisk
"syndabockstänkande".vilket kan orsakaminskar,gruppen

och hotvåldsammanhangetföreskrifter iväsentligaAndra rör
rehabili-arbetsanpassning ocharbetsmiljön AFS 1993:2i samt

1994:1.tering AFS

förebyggandeochKvalitetsutveckling7.9

arbetssätt

verksamheti kommunernasKvalitetsarbetet7.9.1

ochkartläggautredningentill över-enligt direktivenharJag att
riktlinjer förpolitiska mål ochfastställdasiktligt beskriva lokalt
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kvalitet och bemötande och hur dessa följs min efterlysningIupp.
hösten 1996 goda exempel på det utvecklingsarbete på-av som
går i kommuner och landsting, efterfrågade jag påexempeläven
måldokument för vården och äldre och hur dessaomsorgen om
mål följs Endast mindre del de exempel kommu-upp. en av som

och landsting överlämnade avsåg målbeskrivningar medner
tydliga strukturer för uppföljning och utvärdering.

erhöll många redovisningarJag resultat från brukar- ochav
anhörigundersökningar. saknas dock iDet utsträckningstor
analyser Likasåresultaten. saknas ofta planer för förbättrings-av
arbete anledningmed de kritiska synpunkter fram-av som
kommer. Mina iakttagelser med de erfarenheteröverenstämmer

Socialstyrelsen redovisar i Kvalitetsarbete i fram-rapportensom
tiden SoS-rapport 1997:21.

Socialstyrelsen har sedan år 1993 bedömt cirka 300 ansök-
ningar med egenutvärdering och kvalitetsutveckling. Etttemat
hundratal dessa ansökningar har beviljats projektmedelav om
sammanlagt miljoner19 kronor. Socialstyrelsen ihar nämnda

samlat och bedömt erfarenheter från den "förstarapport genera-
tionens" kvalitetsutvecklingsprojekt inom äldre- och handikapp-
omsorgen.

Huvuddelen utvecklingsproj ekten redovisas i rapportenav som
har haft syfte attsom

skapa lärande organisationen-
bygga kvalitetssystem-

kvalitetsarbete.utvärdera-

Enligt Socialstyrelsens bedömning hittillsvarandehar det
utvecklingsarbetet dominerats projekt byggts kringav som upp
mätinstrument och mättekniker, vanligen enkäter och intervjuer.
Socialstyrelsen framhåller mått och mätinstrument kanatt vara
viktiga redskap för målinriktad kvalitetsutveckling kon-en men

samtidigt det svårt projektenshur mätresultatstaterar att är att se
verkligen Förhållandevis få projekt har försökt inhämtaanvänts.
infonnation verksamheten på traditio-sätt änannatom genom
nella enkät- intervjuundersökningar.och Dock har bl.a. re-
gistrering klagomål från brukare och deras anhöriga före-av
kommit i några proj ekt.

Socialstyrelsen uppmärksammar det bara fåtaläratt ett av
samtliga projekt arbetat med kvalitetsutveckling på ettsom pre-
ciserat mätningar,med värderingar och åtgärder delar isätt som

helhet. Fördelar skulle vinnas kunskaps- och erfarenhets-en om
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gällerutvecklas detkundeutbytet mellan kommunerna när
socialtjänsten.kvalitetsutveckling inom

utvecklingsmöjligheterocksåochinstämmer i dettaJag ser
huvudmärmen, delssamverkansprojekt mellandels genomgenom

aktiv medverkangenomförs medkvalitetsutveckling avsom
handikapporganisationer i helapensionärs- ochexempelvis pro-

utvärdering.ochplanering, genomförandecessen

Återföring idokumenterade brister7.9.2 av

förebyggande syfte

utvecklingbetydelse förharförebyggande arbetssättEtt stor av
ihar delbe-ochinnehåll i vården Jagkvalitet och omsorgen.

framhållit detSOU 1997:51brister itänkandet ärattomsorgom
använda kun-förebyggande arbetenödvändigt för effektivt attett
förmedlatsnegativa erfarenheterbrister,skaper även avsomom

anhöriga.enskilda äldre och deras
framkommitsynpunkterutredningstiden harUnder attom

Kritiskaförsvarsinriktad.alltförvården och är syn-omsorgen
utgångspunkt förochintepunkter betraktas som en resurs en

kvalitetsutveckling.
medianhöriga det händerenskilda ochFör mötetär per-som

kvalitetupplevelsenavgörande förgånger heltsonalen många av
kommunikationömsesidighandlari insats. Bemötandet om enen

lederkommunikationinformation ochinfonnation. Bristandeoch
till fel-inte sällanverksamheten ochtill minskat förtroende för

Min be-kontakter.påverkar fortsattaaktiga förväntningar som
införöppenhetökad lyhördhet ochstämda uppfattning är att syn-

direktaenskilda anhörigafrån ochklagomålpunkter och ger
viktigverksamheten.upplevelser Eneffekter på brukamas av

påsnabbtorganisationens förmågakvalitetsaspekt är att reagera
tillkunnabrister. handlar bådeklagomål, fel och Det rättaattom

situation ocksåbrister i vissfel och undanröja att an-ommenen
återkommer.för undvika feletvända erfarenhet attatt

inne-i kvalitet ochnivå finns brister bemötande,På nationell
Socialstyrelsens RiskDataBasbl.a.håll dokumenterade hos

och hosansvarsnämnd HSANsjukvårdensRDB, Hälso- och
dokumenterade hosBrister finns ocksåPatientskadetörsäkringen.

landsting och i vissa kommuner.förtroendenämnder i
uppföljningkontinuerligkapitel belyser jag behovet8I av en

i förebyggande syfte.kvalitetsbristerav
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7.10 Arbetsmetoder stärker enskildassom

och /eller anhörigas inflytande i vård

och äldreomsorg om

Inledningl 0.1

har i det föregåendeJag redovisat behov olika åtgärder, bl.a.av
preciseringar i lagstiftning, för stärka enskildas och anhörigasatt
ställning i Vården och äldre. sådana åtgärderUtöveromsorgen om
erfordras enligt min bedömning fortlöpande utvecklingen av ar-
betsmetoder skapar förutsättningar för den enskildes in-som
flytande. Frågor enskildas inflytande i förhållande tillom per-
sonalens yrkeskunskaper bör enligt min mening behandlas i olika
utbildningar inom vård och omsorg.

Uppmärksammade brister

Länsstyrelserna har i sin tillsyn kommunernas äldreomsorgöver
uppmärksammat brister i biståndsutredningar. Det saknas bl.a.
uppgifter vilket bistånd den enskilde ansökt Vilketsamtom om
behov ligger till grund för ansökan. förekommerDet ävensom
brister i kommunikationen med den enskilde innehållet iom
biståndsbeslutet. Justitieombudsmannen JO har i många beslut
framhållit brister i dokumentation Socialtjänstkommitténs be-
tänkande SOU 1995:86 såväl biståndsutredningarav som av
vidtagna åtgärder. saknas oftaDet enhetlig struktur ochen sam-
ordning dokumentationen liksom koppling mellan mål ochav en
redovisning vad uppnåtts med insatserna. Enligt Social-av som
styrelsens regionala tillsynsenheter, HSAN m.fl. brister iär även
omvårdnadsdokumentationen enligt patientjournallagen vanliga.

Äldre känner inte alltid till vilka insatser biståndsbeslutetsom
omfattar. kan därför inteDe heller bedömningar utfördagöra om
insatser dem beviljats. Enskilda och derasmotsvarat när-som
stående kan otydlig information ha fått helt felaktiga för-genom
väntningar på insatsemas innehåll och omfattning. Brukarunder-
sökningar i Stockholm har visat femte hjälptagare inteatt vetvar
vilken hjälp biståndsbeslutet omfattar USK, 1995. Detta är en-
ligt min mening förhållande måste ändras bl.a. på grundett som

det kan innebära allvarliga brister i rättssäkerhet förattav en-
skilda. Det inte heller möjlighet till inflytande och delaktig-ger
het.
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inflytandeökatArbetsmetoder för10.2

Inledning

till-kanmetodikföröversiktligt redogörahärJag att somavser
delaktighet ochinflytande, rätts-enskildesöka denförlämpas att

arbetsi-personalensmetodikenSamtidigt innebär attsäkerhet.
personligtför ökatochberikaskannnehåll utrymme ansvar.ge

behovs-individuellinbegriperarbetssättpåsyftarJag ett som
ankomstsamtal,välkomstsamtalindividuella planer,bedömning,

Metoder fördokumentation.struktureradochkontaktmannaskap
verksamhetuppsökande samtomfattarinflytandeökat även

individ-påutvärderingarochuppföljningarkontinuerliga
förrutinerGenomtänktaverksamhetsnivå.ochmålgrupps-
delnaturligingådessutomklagomålshantering behöver som en

arbetsmetodiken.av

behovsbedömningBiståndsbedömning/

enligt §6biståndoch beslutbehovsbedömningrättssäkerEn om
Svenskaför äldre.verksamhetför kommunernasgrundenSoL är

CirkulärbehovsbedömningdefinieratKommunförbundet har
besluttillframoch lederföregår1995:179 process somsom en

bistånd.om
behovenskildesdenhelhetsbedömningsigDet rör avenom

bedömningenkoncentreratillräckligtintesituation. Det attoch är
Behovsbedömningenoförmågor.ochförmågorenskildestill den

ochfysiskaenskildesdenbeskrivningarförutombehöver om
enskildesdenuppgifteromfatta t.ex.psykiska behov även om

familjeliv Försituation,socialaintressen,tidigare liv, enm.m.
yrkesgrupperolikanödvändigtdethelhetsbedömning attär sam-

medReferensgruppensin kompetens.medbidrarverkar och
helhetsbe-viktenpåpekatharhandikapporganisationema attav

viktigfunktionshinder. Enolikamed kunskapdömningar görs om
enskildedenmedtillsammansbehovsbedömningendel är attav

till.ledaskallvad insatsernaigenomgå

särskiltioch beslut ävenbiståndsbedömningIndividuell
boende

särskildi formoch beslutbehovsbedömningerfaritharJag att av
särskilttilltillgångfåVanligtvis ettboendeforrn rätten attavser
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boende. Biståndsbeslutet innehåller däremot inte insatserde som
den enskilde bedömts i behov för tillförsäkrasattvara av en
skälig levnadsnivå i det särskilda boendet. Ett sådant förhåll-
ningssätt enligt min mening tydligtär uttryck för det kollek-ett
tiva på äldres behov i mångasynsätt avseenden präglar in-som

för äldre i vård ochsatserna Den bristande individualise-omsorg.
ringen har jag redovisat i mitt kartläggningsbetänlcande SOU
1997:51.

delarJag Svenska Kommunförbundets uppfattning insatseratt
i särskilda boendefonner, på motsvarande sker vid be-sätt som
dömning insatser i den ordinarie bostaden, måste grunda sig påav

individuell behovsbedömning. Biståndsbeslutet bör vilkaen ange
insatser beviljas i det särskilda boendet.som

För uppföljning och utvärdering det lika betydelsefullt iär
detta sammanhang beträffande insatser i ordinarie bostad attsom

målet insatsernamed i biståndsbeslutet.ange

Individuell uppföljning biståndetav

Det huvudsakliga syftet individuellmed uppföljning för-är atten
säkra sig den enskilde erhåller det stöd och den hjälpattom som
han/hon berättigad till enligt biståndsbeslutetär och insatsernaatt
utförs i enlighet med den enskildes önskningar och behov. Den
individuella uppföljningen har också betydelse för in-att anpassa

efter förändrade behov. enskildessatserna Den upplevelse av
kvaliteten i vården och viktig kunskap kontinui-omsorgen ger om

tillgänglighet, bemötande, information,tet, självbestämmande
och integritet Uppgifterna från den individuella uppfölj-m.m.
ningen kan i avidentiñerad form sammanställas på målgrupps-
eller verksamhetsnivå och underlag för utvärderingar olikage av
verksamheter i förhållande till kvalitetskriterier.

En strukturerad individuell uppföljning har enligt min mening
bättre tillförlitlighet och enskildas upplevelsersäger mera om av
kvaliteten i verksamheten enkäter iän används brukar-t.ex. som
undersökningar. struktureradEn individuell uppföljning förut-

dessutom tydligsätter och enhetlig struktur i dokumentationenen
och individuella planer för den enskilde, vilket ytterligare höjer
kvaliteten i verksamheten.



och 215vårdpersonalOm iSOU 1997:170 omsorg

dokumentationbestämmelserNya om

1996/97:l24prop.socialtjänstlageniinförsändringarDe som
bestämmelsetydligarebl.a.innebärjanuari 1998den l omen
Dokumentations-dokumentera.skyldighetersocialtjänstens att

handlägg-verksamhetall utgöromfattaskallskyldigheten som
stöd-genomförandeenskildarörandeärendenning samt avav

utvidgninginnebärBestämmelsernahjälpinsatser.och av an-en
socialtj änstlag.nuvarandetillförhållandeisvaret

intebetydelsefull,meningenligt minbestämmelsen ärDen nya
förstrukturenhetligBestämmelserrättsäkerhetsskäl.minst omav

i denregleradintedockfinnsdokumentationen nya
sittSocialtjänstkommittén iföresloglagstiftningen. Däremot

SOUsocialtjänstregisterDokumentation ochslutbetänkande
min meningenligts.l31. ettstruktur Densådan1995:86 geren

utvärderingochuppföljningtillsyn,underlättarunderlaggott som
strukturinnehållerförslagKommitténsinsatserna. om-somenav

fattar

beslututredning,anhängiggörande,ärendehandläggning av-
beslutverkställighet av-

avslutning.ochuppföljning-

deanledningmedSocialstyrelsenerfaritharJag att nyaav
doku-rådallmännautfärdai SoL,bestämmelserna att omavser

styrelsenplanerarjag inhämtatuppgifterEnligtmentation. som
struktur,föreslagnaSocialtjänstkommitténsutgå fråndärvid att

positivt.mycketjag finnervilket
utförd do-välförbetydelsefulla skälytterligarefinnsDet en

väsentlig be-harinsatser. Densocialtjänstenskumentation av
nationelltillrapporteringoch förkvalitetssäkringförtydelse

viktig förocksåDokumentationenforskning. ärtillstatistik och
vårdgivareandraochvårdenkontinuitet i närskapaatt omsorgen

enskilde.denomvårdnadenförskall överta ansvaret av
dokumenterasinsatserskall degenomförandefasenUnder som

behandlings-ochstöd-, vård-behovsprövadeindividuelltavser
individu-denförredogjortingåendetidigareharinsatser. Jag mer

delaktighet.ochinflytandeenskildasbetydelse förplanensella
börindividuella planendenuppmärksammavill härJag att upp-
innehållabörplanenochenskildemed dentillsammans atträttas

ochgenomförandeplanering,nödvändiga föruppgifter ärsom
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uppföljning insatserna. den kommunala sjuk-För hälso- ochav
vården finns bestämmelser i patientjoumallagen 1985:562 om
sjuksköterskomas dokumentera omvårdnadsåtgärder iattansvar

omvårdnadsjoumal. denna journalI skall antecknas deen om-
vårdnadsåtgärder behövs for god och säker vård. Enligt desom en
uppgifter jag inhämtat samordnas dokumentationen i mångasom
kommuner så omvårdnadsjournalen innehåller uppgifteratt om
såväl insatser enligt SoL HSL.som

Välkomstsamtal och kontaktmannaskap

Kännedom den enskildes tidigare livsforing, livsstilom vanor,
nödvändig för kunna god personligoch omvård-etc. är att ge en

nad.
Syftet med ankomstsamtal eller välkomstsamtal, jag före-som

drar kalla dem, personalen skall lära känna den enskildeatt är att
och dennes behov, tidigareönskningar, intressen och livshistoria
för lättare kunna tillgodose behoven. Samtalen flerahar funk-att
tioner; enskilde,den anhöriga och möjlighetpersonalen attges
lära känna varandra samtidigt ömsesidig infonnation lämnas.som
Samtalen kan dessutom ha funktion att t.ex.en annan genom per-
sonalen tillstöd anhörig. Välkomstsamtalen lika viktigaärger
inom hemtjänsten inom särskilda boendefonner.som

Syftet med kontaktmannaskapet kontinuitet iskapaär att om-
vårdnadssituationen. Det arbetsmetodik in-stärkerär etten som
dividuellt bemötande. detta sammanhangI kontakt-är
mannen/kvinnan den i personalgruppen bäst kännerperson som
till den enskildes behov och den främst för vård-är som svarar
och omsorgsinsatserna. Han/hon för iVälkomstsamtalensvarar
vissa fall tillsammans sjuksköterska/arbetsledare.med kon-Ien
taktmannaskapet ingår för de utåtriktade kontakter-även att svara

med anhöriga, andra vårdgivare och myndigheter. Kon-t.ex.na
taktmarmaskapet enligt min mening garanti för kontinuitetär en
och trygghet. Det betydelse ansvarig arbetsledningär stor attav
klargör vad kontaktmannaskapet innebär, vilket stöd finns attsom
tillgå behov specifikt stöd/utbildningsinsatsersamt av m.m.
Kontaktmannaskap handlar funktioner inom personalgruppom en
till skillnad från kontaktperson särskild insats enligtärsom en
bl.a. socialtjänstlagen. detI fallet personligt stödettsenare avses
från någon utanför personalgruppen och med syftet utvidgaatt
den enskildes sociala nätverk.
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serviceavtalmedFörsök

frånursprungligenkommerserviceavtaltill s.k.Idén
Tavastehus. Sys-kommunenfinskafrån denStorbritannien och

servicesigförbinderkommunernainnebär attatttemet enavge
Svenska Kommun-viss tid. PMinomkvalitetviss mängd och en

kommunalakonkretiseras denavtall997-05-28.förbundet I ser-
för-invånare kankommunernastydligt vaddet blirvicen så att

ställakaninvånarnatydligt vilka kravsig. Det görs ävenvänta
infrias.kvalitetb1.a.utfástelserinte kommunernas omom

vård ochservice,utvecklapåkravenServiceavtalen skärper att

omsorg.
Äldreberedningen bedriverKommunförbundetinom Svenska

service-projektarbetenågra kommunertillsammans med ett om
och med hösten 1997.två år frånunderäldreomsorgenavtal inom

strävandenstödja kommunernasprojektet attSyftet med är att
inom äldreomsorgen.serviceavtalförutveckla former

till kon-leda framprocessinriktat ochbedrivasArbetet skall
tjänsterprecisera vilkaiförändringar kommunenskreta sätt att

skall hatjänstervilken kvalitet dessaerbjuds,medborgarnasom
sina synpunk-framförakunnamedborgare/brukare skalloch hur

ter.
tydligareutvecklingenbidra till b1.a.förväntasProjektet av

ochkommunala vårdeninom denpolitiska utfästelser omsorgen
brukar-stärkaviktenmedvetenhetökadtill ochäldre attom aven

dia-bidra till bättreprojektetförväntasinflytandet. Dessutom en
allmänhetochanställda, brukareförtroendevalda,mellanlog

och resultat.inriktningverksamhetenskring

An-projektexempel Kom7.11 Ett gott -

Inledning1.17.1

SvenskainitieratsKomAnl-projekten harvälkändaDe avnu
år 1992sedan sinoch harKommunalarbetareförbundet start om-

kommunal verk-olika sektorerianställdafattat cirka 60 000 av
teoretiskaprojekten, derasanalysNyligen utkomsamhet. aven
framtidenstrategier förbakgrundpraktiskaoch samt

Utvärderingar har dessutom1997.Stockholm,KOMAN CO HB,
olikafortlöpande påpublicerats sätt.
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Ett genomgående i projekten all framgångsrik för-tema är att
ändring måste börja och sluta hos den enskilda människan och att
organisationens kompetens med medarbetarens kompetens.växer

KomAn-projektens struktur

Förändringsarbetet sker direkt på arbetsplatsen. Arbetet medute
utvecklingsprojekt enligt KomAnl-filosofin pågår iett vardagen,

jämsides med den ordinarie verksamheten. Utvecklingsarbetet
skall stegvis integreras i det vardagliga arbetet.

Två företeelser bildar grund för proj ektens utforrrming:en

arbetsgivarens vision verksamhetens framtidom-
de anställdas bild "starka och sidor" i organisationenav svaga-

Visionen skall färdriktning och förmedla positivt energi-"ettange
laddat innehåll", alltså inte detalj styrande.vara

Arbetsgivaren måste ha dialog med anställda ochöppenen
grundligt beskriva skälen till behov förändringar. KomAn-av
projekten konstaterar detta avgörande betydelse föratt är attav
minska den misstro ofta väcks i samband med planerade ellersom
förväntade förändringar.

De anställdas bild starka och sidor har formenav svaga av en
nulägesanalys, beskriven och under sekretess. Hurav var en ser
de anställda på sig själva På gruppen På organisationen Detta

för utvecklingsprojektär arbetsgrupper bildas och s.k.starten ett -
vägledare i arbetsgruppen. Vägledaren skall sammankallautses
sin och leda Vägledaren får särskild utbildninggrupp processen.
och skall eldsjäl har arbetskamraternas förtroende.vara en som

särskiltEtt för hålla projektarbetet levande, för do-attansvar
kumentation har den projektledare ledningenutsesm.m. som av
för verksamheten. "Projektledaren både lok och iär motor
förändringståget" enligt den tidigare nämnda skriften,
KOMANCO 1997.HB,

Projektledaren måste ha tydlig förankring och frånstöd verk-
samhetens ledning. Dessutom skapas ledningsgruppen som

så beslutsvägar skall bli korta.sammansätts att
Syftet med hela idéer till positiv förändringär attprocessen

inte skall fastna hos arbetskamrater i hos chefer ellerpausrummet,
i allmän byråkratisk hantering.en
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visa det gårskall konkret kunnakorta beslutsvägarnaDe attatt
ochkunskap, erfarenhetförändra med insats engage-egen aven

initiativ till för-grund för fortsattaPå så skapassätt enmang.
bättringar.

kommentarersammanfattandeNågra7.12

och förebyggautveckla bemötandeAtt att motsatsenett gott upp-
inommångamåstestår handlar engageraprocesser somom
olikakapitel jag berörtäldre. detta harvården och Iomsorgen om
dir.mitt uppdragsituation. Avpå personalensaspekter

analysera bak-kartlägga ochframgår jag skall1995:159 att
ochsamspelet mellan äldrepåverkagrundsfaktorer kan per-som

utbild-personalens kön,bl.a.sonalen. Faktorer nämns ärsom
socioekonomisk bakgrund.ningsbakgrund, ålder och

olikaradbemötandet kan påverkaskonstaterarJag att enav
psykosociala och fysiska arbets-förutsättningar i personalens

materiella förutsätt-arbetsorganisation,Arbetsledning ochmiljö.
utbildningolycksfallningar minskar risker för samtt.ex. omsom

uppmärksammasredanarbetsmiljöfrågor några faktorerär som
arbetsgivare,fortsättningsvis måste uppmärksammasoch yr-av

m.fl.Arbetarskyddsstyrelsenkesinspektion och
förpolitiska ledningens rollvill jag dock betona den attHär

utvecklar förutsätt-kvalitethålla sådanarbetsmiljön skall somen
deniviktig del dettabemötandet.ningar för det goda En är att

påoch i kravi målbeskrivningartydligpolitiska ledningen är
ochenskilda äldreriktas tillinsatseruppföljning såväl somav

arbetsmiljö.till personalen och dess Detderas miljöer är ensom
rapporterings-välfungerandeuppgift hamycket angelägen att

säker-klagomål ochrisker ochfel, försummelser,för attsystem
iledåterförs till verksamheteninformationenställa ettatt som

materia-betydelseVidare detkvalitetsutvecklingen. attär storav
bearbetningstatistiskföremål försystematiskt blirlet somen
jämförelserochutvecklingstendensermedger analyser överav

landet.
organisa-lärandeskapavill understryka behovetJag attav

olika förmågortillvarasatsningartioner. Målmedvetna tarsom
KomAnl-projekteni verksamhethos personalen t.ex.seen --

verksamheten.anställda ochför enskildaleder till fördelar både
hand-medarbetarsamtal ochvill särskilt behovetJag nämna av

förutsättningaroch andrastöd till personalenledning liksom av
utbildnings-påvidareutbildning. ställer kravför söka Detatt
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strategier och pâ utbildningsinnehåll också på arbetetsmen 0r-
ganisation.

Två strategiskföreteelser påverkar bemötandet och harsom
betydelse vill jag särskilt timanställdabetona: andelenDen stora
liksom den andelen formell grundutbildning.saknar Jstora som ag

väl medveten många långsiktigadetär attom oroas av
rekryteringsbehovet vilket för tillgodoseskunna kräveratt om-
fattande förberedelser i form utbildningssatsningar.bl.a. Dettaav
får emellertid inte skymma det faktum i dagsläget behövsdetatt

åtgärder dels för hitta lösningar kan leda tillatt attsnara an-som
timanställda minskar till förmån tillsvidareanställda, delstalet för

för utbildningsinsatserstimulera för personal saknar for-att som
grundutbildningmell för sitt arbete. kräver ocksåDet ettsenare

pedagogiskt vanligen kvinnornytänkande så denna personal,att
och ibland med invandrarbakgrund, de bidrakänner kantryggt att
med sina erfarenheter, utbildning till bådedvs. lederen som
ökade kunskaper och personlig utveckling.

Under utredningstiden har många förmedlat arbetsupp-att
gifterna inom vården och äldre måste värderasomsorgen om

Synpunkterna har flera dimensioner. vill jag peka påHärmera.
tilllöneutvecklingen för bl.a. vårdbiträden. måste relaterasDen

ökande krav och också motivera till kompetenshöjning.
Utbildningens gymnasie-innehåll måste både beträffande

skolans omvårdnadsprogram och i eñergyrnnasiala utbildningar
präglas uppmärksamhet på innebörden be-större ett gottav av

etiskamötande och de frågor aktualiseras vid vård ochsom om-
äldre. leder mig till fråganDet behovet nämnaresorg om om av

samverkan mellan utbildningsinstitutioner vardagsverklig-och
heten i vården och det läroriktJag äratt att attomsorgen. anser se

påtagligtsamverkan förbättras i de kommuner där har sär-man
skilda samråd Kommunal granskar Omvårdnadsprogrammet
1997. bakgrund de förslag kommit till utredningenMot av som
vill jag också peka på behovet olika specialkunskaper.av

Beskrivningen den historiska utvecklingen utbildningenav av
inom social viktig läsning. framstår enligt minDetäromsorg en
mening klart utbildningen bör knytas till socialhögskolomaatt
och socionomutbildningen, vilket sker i några fall fr.o.m. dennu

januaril Därmed kan bättre för såväl bi-1998. grund skapasen
ståndshandläggare arbetsledare. också fördelDet är storsom en

utbildningen får anknytning till forskningen,att närmareen en
bas för ömsesidigt utbyte mellan forskning och tillämpning.ett

Även det redan finns individuelltmetoder för säkraattom nu
bemötande vid behovsbedömning, uppfölj-dokumentation och
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ochning jag det behövs ytterligare medelkonstaterar att
individualiserad planering ochförtydliganden kring b1.a. en

ställer krav på arbetsgivarens för fort-samverkan. Detta ansvar
bildning strategier skaffa sig fort-och för kunskaperatt om-
bildningsbehov liksom långsiktigt för tillgodose be-arbete attett
hoven.





SOU 1997: 170 223

Tillsyn, ansvarsfrågor, sekretess8

och kunskapsuppföljning, m.m.

hälso-8.1 Tillsynen socialtjänsten ochöver

sjukvårdenoch

Inledningl

Behov formerna och organisationen tillsynenöverattav se av
socialtjänsten aktualiseratshar i olika sammanhang. Rege-över

Ändringringen i propositionen ihar socialtjänstlagen prop.om
1996/97:124 utredningsarbete social-uttalat fortsatt inomatt ett
tjänsten behövs 45 och de frågor behöver utredasen av som
vidare tillsynen socialtjänsten. Utredningen skall lämnaär över
förslag till hur tillsynen kan förbättras och effektiviseras. En sär-
skild utredare har tillkallats och denne skall redovisa uppdraget
till regeringen den 31 1999.senast mars

iredogörs det följande för tillsynen socialtjänsten.Först över
Sedan lämnas redogörelse hur tillsynen inom ochhälso-överen
sjukvårdsornrådet organiserad jämförelseoch Efterär utövas. en
mellan tillsynen båda beskriverdessa verksamhetsområdenöver
jag uttalanden under tid gjorts regering riksdagochsom senare av
vad gäller tillsynen socialtjänsten.över

8.1.2 Tillsynen socialtjänstenöver

Socialstyrelsen tillsyn socialtjänstenhar i riket och skallöver
följa och vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning for tillämp-
ningen socialtjänstlagen utfärdar Socialstyrelsen allmänna råd.av

finnsBestämmelserna härom i § SoL.67
Som myndighetcentral för socialtjänsten företräder Social-

styrelsen vad kan riksintresset.kalla Styrelsens uppgift är attman
tolka och vidareutveckla statsmaktemas mål och med stöd av er-
farenheterna från verksamheten underlag till de ändringarge av
målen kan behövas. ligger i Socialstyrelsens uppgifterDetsom
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förhuvudmännen bl.a.i de kommunalasamråd medatt svara
tillämpasstatsmaktemas beslutplanering, följa hurövergripande

social-mellansamverkan utvecklassocialtjänsten och hurinom
sjukvården.hälso- ochtjänsten och

social-vidareutvecklauppgift följa ochSocialstyrelsens att
verksam-rörandeinsamlande databl.a. innebäratjänsten kan av

planering.metodik för socialutvecklingheten och av
tillämp-socialnärrmdemasföljaskall inom länetLänsstyrelsen

framgår § SoL.socialtjänstlagen. 68ning Detta avav
regionala till-regional tillsyn.också Denfinns såledesDet en

törvaltningsmyndighet.underställd någon centralinteärsynen
följalänsstyrelsen skall inom länetframgårSoLAv 68 § att
ochsocialtjänstlagen, informeratillämpningsocialnärrmdemas av

biträdasocialtjänsten,i frågorråd till allmänheten rörsomge
främja samverkani deras verksamhet,med rådsocialnämndema

och andrakommunernaområde mellanpå socialtjänstens sam-
fullgörsocialnänmdemaövrigt tillihällsorgan och även attse

ändamålsenligtpåsina uppgifter sätt.ett

sjukvårdenhälso- ochTillsynen8.1.3 över

sjukvårdenochhälso-tillsyn1996:786Lagen överom
Tillsynslagen harjanuarii kraft den 1997.tillsynslagen trädde 1

ochhälso-tillsynenoch stärkaförtydligakommit till för överatt
desssjukvården ochhälso- ochinnebärsjukvården. Lagen att per-

inomsjukvården Försvars-hälso- ochundantag försonal, med
hälso-MedSocialstyrelsen l §.tillsynundermakten, står av

ochhälso-omfattasverksamhetsådanoch sjukvård avsomavses
1985:125.tandvårdslagenoch1982:763sjukvårdslagen
bestämmelserenhetligainförtstillsynslagen harGenom om

tillsynSocialstyrelsensjukvården.ochtillsyn hälso- utövaröver
driftform.sjukvårdhälso- ochall oavsettöver

till förebyggafrämst syftatillsyn skallSocialstyrelsens att
Socialstyrel-och sjukvården.risker i hälso-elimineraskador och

ochverksamhetengranskatillsyn stödja ochsinskallsen genom
åtgärder 4 § .sjukvårdspersonalenshälso- och

föreskrivs bl.a.tillsynslagenstycket§ förstaI 5 att enom
inomundersökningbehandling ellervård,patient i samband med

risk drabbasförellersjukvården drabbatshälso- och attutsattsav
vårdgivarensjukdom skalleller göraallvarlig skada snarastav

åliggan-1994:953lagenSocialstyrelsen. §anmälan till I 7 oma
skyldighetföreskrivssjukvårdeninom hälso- ochför personalden
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sjukvårdspersonalentillhör hälso- ochför den rapporteraattsom
behandlingsamband med vård,patient itill Vårdgivaren om en
drabbasför riskellereller undersökning drabbats attutsatts avav

sjukdom.allvarlig skada eller
dis-ifrågasättafinns skälfinner detSocialstyrelsenOm attatt

legitimationåterkallelsevarning,ciplinpåföljd erinran eller av
sjukvårdenochyrke inom hälso-behörigheteller utövaattannan

disciplinpåföljdsla-förskrivningsrätt enligtbegränsningeller av
skall styrelsensjukvårdens område,på hälso- och göra an-gen

19 §ansvarsnämndsjukvårdensHälso- ochmälan detta hosom
tillsynslagen.

sjukvårdenhälso- ochtillsynSocialstyrelsen överutövar ge-
tillsynsenheter.regionalanom sex

sjukvården ochochmellan hälso-Jämförelse8.1.4

socialtjänsten

två skildatillsynensocialtjänstenFör utövas organgenom -
inteSocialstyrelsenlänsstyrelsen.Socialstyrelsen och över-är

detoch sjukvårdenhälso-länsstyrelserna. Förordnad är en
tillsynen. InomSocialstyrelsen,myndighet, dvs. utövarsom

regleringrättsligfinnssjukvårdsornrådethälso- och omen
inommotsvarighetsaknardisciplinpåföljdåligganden och som

sooialtjänstområdet.
i tillsynssamrnanhangbetydelseYtterligare skillnad äraven

patientjournallagfinnssjukvårdeninom hälso- ochdetatt en
innehåll,patientjoumalensmed bestämmelser1985:562 ut-om

do-finns reglersocialtjänstlagenhantering.formning och I om
delika omfattandedock intekumentation. Dessa är somsom

patientj ournallagen.finns i
ansvarsnämndfinns vidareoch sjukvårdenhälso-Inom en -

Nämnden harHSAN.sjukvårdens ansvarsnämndHälso- och att
motsvarighet tilldisciplinpåföljd. Någonbl.a. frågorpröva enom

socialtjänstornrådet.inte inom Ennämnd finnssådan annan
sjuk-ochförtroendenämnder inom hälso-finnsskillnad detär att

socialtj änstornrådet.inte inomvårdsornrådet men
finns be-och socialtjänstenoch sjukvårdenbåde hälso-Inom

godvården/insatserna skallinfördastämmelser att avvaraom
kvalitetssäkring på hälso-bestämmelserkvalitet. finnsDet om

socialtj änstområdet.inte påsjukvårdsområdetoch men
ocksåskillnad påpekasVidare skall är avsomannanen

stycketenligt § andraRegeringen får 32betydelse för tillsynen.

17-15148
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HSL överlåta Socialstyrelsen meddela föreskrifter till skyddatt
för enskilda. Motsvarighet till finns inte i socialtjänstlagen.detta

vill slutligen patientskadelagocksåJag nämna att en
1996:799 tillkom den januari innehåller bestäm-l 1997. Lagen
melser till patientskadeersättning skyldighet vård-och förrättom
givare ha patientförsälcring sådan ersättning.täckeratt en som
Patientskadeersättningen fy-skall för personskador, såvälutges
siska psykiska, drabbar patient i samband med hälso-som som

sjukvård i Sverige.och
social-Skillnaderna mellan hälso- och sjukvårdsområdet och

tilltjänsten vad gäller tillsynen således Förklaringenär stora.
skillnaderna givetvis socialtjänstens verksamhet allmäntär settatt
skilj sig betydligt bedrivs inom hälso-från den verksamheter som

sjukvården. delvis,och Socialtjänstens verksamhet har dock t.ex.
lik-vad gäller äldreomsorgen och vård och storaannan omsorg,

heter med hälso- och sjukvården. sig skillnaderna mellanHär gör
möjligheterna tillsyn påminda.utövaatt mera

Socialutskottets uttalandeni betänkandet8.1.5

Äldreomsorgl996/97:SoU13

Socialutskottet i sitt betänkande äldreomsorgbehandlade om
l996/97:SoU13 sjuttiotal yrkanden från den allmännaett mo-
tionstiden olika äldrefrågor.om

i betänkandet tillsynen äldreom-Utskottet framhåller överatt
förbättras och anför vidare bl.a. följande 18.börsorgen

laglighetTillsynen och inriktas på frågorbör skärpas om
Tillsynen måste också inriktas påoch rättssäkerhet. att

kvaliteten i ochsäkra och kompetensen vården omsorgen
till självbestämmande, integritet,så de äldres rättatt

ochoch värdighet säkras.- Tillsynen hälso-trygghet över
tillsynsjukvården har förstärkts lag övergenom en ny om

sjukvården, i januarihälso- och kraft den 1997.lträttsom
mellan socialtjänst och hälso-Gränserna kommunernas

sjukvården i vissa avseenden luckrats underoch har upp
enskildeår, vilket det svårt för dengör att veta vartsenare

skall vända sig med synpunkter på ochhan omsorgen
klagomål. det angelägeteventuella Utskottet ärattanser

organisation. får inte råda någonskapa tydligare Detatt en
sig sinatvekan den enskilde skall vända med syn-om var

Informationen möjligheternapunkter och klagomål. om
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tillsynenbörmåste förbättras. Detklaga övervägasatt om
social-såvälmyndighet förstatligapåkan läggas samma

härigenomföroch sjukvårdenhälso-tjänsten attsom
organisation. Som detslagkraftigareskapa är utövarnuen

länsstyrelsennivå ochtillsyn på nationellSocialstyrelsen
Tillsynenäldreomsorgen.regional nivå vad gällerpå över

Socialstyrelsenssjukvårdenhälso- och utövas sexav
mellan läns-uppdelningregionala tillsynsenheter.- Denna

svårig-innebärregionala enheternaoch destyrelserna en
mellani gränsområdetvid tillsynenotydlighethet och en

lag-verksamhet.landstingskommunal Ikommunal och
socialtjänstlagentill ändring iförslagrådsremissen med

utreds påsocialtjänstenrörandevissa frågorföreslås att
med in-föreslås tillsynenBland överattannatnytt. ses
tillsynenförstatliga huvudmanriktning på fåatt samma

sjukvården.ochsocialtjänsten hälso-inom såväl som

till-regeringen1996/972185beslutade rskr.Riksdagen att ge
refere-harsitt betänkande.uttalat i Jagvad Socialutskottetkänna

betänkandei mitt tidigareutskottsuttalandedetta ävenrat om
uttalan-framhållitdärvid1997:51 ochbrister i SOU attomsorg

Erfarenheternakvalitetsaspekter.väsentligadet innehåller av
Socialutskottetutredning också dekartläggningen i min är att av

då be-avsågbli föremål för åtgärder.bristerna bör Jagpåpekade
frågorinriktning påmedtillsyn äldreomsorgenhov skärpt avav

om

laglighet och rättssäkerhet-
säkra äldresför hävda ochkvalitet och kompetens rättatt-

värdighetintegritet, trygghet ochsjälvbestämmande,till
organisation tillsynsverksamhetentydligare av-

ochsynpunkterframföra sinaenskildas möjligheter att-
klagomål på vård och omsorg.

1996/97: 124Regeringens proposition8.1.6 om

socialtjänstlagenAndring i

fort-rubricerade propositionenRegeringen bedömer i den att ett
socialtj änstområdet.nödvändigt inom Enutredningsarbete ärsatt

enligtutredning skallutredning bör tillsättas och denna nyany
tillsyns-särskilt granska bl.a.anförs få till uppgiftvad attsom
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tillsyn statligafrågor. slagkraftig regional medEn sammamer
båda kunna utvecklas.huvudman för områdena borde

Direktiven till den socialtj änstutredningen8.1.7 nya
dir. 1997:109

direktiven utredningenEnligt skall den översyngöra en avnya
uppgiftervissa socialtjänstlagen, socialtjänstensfrågor rörande

tillsynen direktiven anförs följande angåendeoch den. Iöver
tillsynen.uppdraget överatt se

socialtjänstentill hur tillsynenFörslag skall lämnas över
effektiviseras. Härvid bör förut-kan förbättras och även

samordning tillsynensättningarna för bättre överaven
Behovsocialtjänsten hälso- och sjukvården analyseras.samt

tillsynsmyndighetema,Ökade befogenheter for mot-av
sjukvården,gäller inom hälso- och börsvarande vad som

för-också Vilka konsekvenser eventuellaövervägas. som
olikamedför för andra uppgiñer deslag som

tillstånds-tillsynsmyndighetema har, olikat.ex. typer av
givning, skall analyseras och redovisas.

i avsnittåterkommer till tillsynsfrågomaJag

för personal inom8.2 Ansvarssystemet
kommunal hälso- och sjukvård

Inledning8.2.1

vårdbiträden i äldreomsorgUndersköterskor och kommunernas
sjukvårdspersonal de biträderkan hälso- och enomanses som

direktalegitimerad Biträdet kan ske arbets-yrkesutövare. genom
anvisningar. Biträdet kan också ske undersköterskanattgenom

arbetsuppgiftenfått i delegation utföraeller vårdbiträdet har att
åliggandelagen.se §7

mitt kartläggningsarbete framhållit dethar underHSAN att
bristande rutiner för delegeringpåfallande ofta förekommer

enligt mångaolika personalgrupper. Vidare det HSANemellan är
icke legitimerad personal be-gånger svårt bedöma ärnäratt att

sjukvårdspersonal den inte det.hälso- och ochtrakta när ärsom
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yttranden bristerI betänkandet i SOUöver om omsorg
1997:51 har vissa remissinstanser tagit frågaupp samma som

gjortHSAN och ifrågasatt utvidgning begreppetäven en av
hälso- sjukvårdspersonaloch inom kommunal sjuk-hälso- och
vård. det följande genomgång författnings-I aktuellgörs en av
reglering.

8.2.2 Aktuell författningsreglering

sjukvårdslagenHälso- och 1982:763

Grundläggande sjukvården finns ibestämmelser för hälso- och
hälso- sjukvårdslagen. sjukvårdoch omfattar all hälso- ochDen

bedrivs i landet.som
Med hälso- och sjukvård enligt § första stycket HSL1avses

åtgärder för medicinskt förebygga, behandla sjuk-utreda ochatt
domar och skador. Till hälso- och sjukvården sjuktrans-hör även

hand avlidna. HSL gäller inte tandvården. Iporter samt att ta om
fråga finnsden särskilda bestämmelser.om

Mål för hälso- sjukvården och hälso- och sjuk-och krav på
vården uppställs i respektive§ d §§. § första stycket2 2 I 2a -
föreskrivs målet för hälso- och sjukvården god hälsa ochäratt en

vård på lika villkor för hela befolkningen. andra stycket2 §Ien
föreskrivs vården skall med respekt för alla människorsatt ges
lika värde och för enskilda människans värdighet.den Den som
har det sjukvård företrädebehovet hälso- och skallstörsta av ges
till vården.

för hälso- och sjukvård regleras iKommunens 18ansvar -
25 första stycket varje skallHSL. I 18 § kommunattanges er-
bjuda god sjukvårdhälso- och dem bor i sådan bo-en som en
endefonn eller ibostad § andra stycket och 21 §20som avses
tredje stycket SoL eller efter beslut kommunen, bor i så-som, av
dan särskild boendefonn i 69 § första stycket 2som avses samma
lag. Vidare varje medkommun skall i samband dag-attanges
verksamhet, omfattas § SoL, erbjuda god hälso- och10som av en
sjukvård vistasdem där.som

Angående dagverksamhet i § SoL socialnämndenlO attanges
enskildedagverksamheter bör underlätta för den boattgenom

hemma och ha kontakter med andra. begreppet dagverksamhetI
innefattas sysselsättning,dagcentraler och andra verksamheter för
gemenskap och rehabilitering sådana verksamheter be-samt som
driver somatisk dagsjukvård med upptagningsområde,lokaltett
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lands-överförts fråntill verksamheterknutnaoch är somsom
tingen till kommunerna.

hälso-vistas i kommunenerbjuda demfårkommunEn som
finnsFöreskrifter dettahemsjukvård.sjukvård i hemmetoch om

hemsjukvård kanErbjudandei andra stycket HSL. göras18 § om
iträffasöverenskommelsesådanoberoende som angesav om

landstinget får tillföreskrivstredjeparagrafens stycke. Där att en
sådanerbjudaöverlåta skyldighetenlandstingetkommun inom att

regeringen medger det. Istycket,i andravård, sägs rege-omsom
ochPrioriteringar inom hälso-proposition 1996/97:60ringens

i ungefärskettöverlåtelse harsådansjukvården upplyses att
kommuner 8.hälften landetsav

skallbestämmerverksamhetsområde kommunendetInom som
sjuksköterskafinnasförsta stycket HSLenligt §det 24 en

förMAS bl.a.ansvarig sjuksköterskamedicinskt svararsom-

ellermed läkarekontaktsådana rutinerdet finns1 att tasatt an-
tillståndpatientssjukvårdspersonalhälso- och när ennan

fordrar det,
förenligavårduppgifterfördelegerabeslut är2 attatt ansvarom

patienterna,förmed säkerheten
hälso-ledningennämnd, hartill denanmälan3 görsatt avsom

medi sambandpatientsjukvårdsverksamheten,och om en
drab-riskeller förbehandling drabbatsvård eller attutsattsav

sjukdom.skada ellerbas allvarligav

verksamhetsom-föreskrivsandra stycket HSL24 §I att ettom
ellersjukgymnastrehabilitering fåri huvudsak omfattarråde en

stycket.i det förstauppgifterarbetsterapeut fullgöra sägssomen
medicinsktledningsuppgifter förbestämmelserYtterligare om

ålig-1994:1290finns i förordningenansvarig sjuksköterska om
åliggande-sjukvårdeninom hälso- ochför personalganden

skallsjuksköterskanpunkten lförordningen. §I 6 attanges
ändamålsenlig vårdochfår säkerför patienternaatt enansvara

ansvarsområde.kvalitet inom kommunensoch behandling godav
journaler försförsjuksköterskanpunkten 2I attatt ansvararanges

1985:562.patientjoumallagenföreskrivs ii den omfattning som
får denpatientensjuksköterskan förEnligt punkten 3 attansvarar

ocksåförordnatbehandling läkare Detvård och är ettom.som en
förrutinernasjuksköterskanåliggande för att

fungerande.väländamålsenliga ochläkemedelshanteringen är
enligtsjuksköterskanansvarigamedicinsktför denAnsvaret

också föromfattningi tillämpligåliggandetörordningen gäller6 §
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sådana sjukgymnaster i § andraoch arbetsterapeuter 24avsessom
stycket HSL.

inga läkare anställda inom denharKommunen egna
den högstekommunala hälso- och sjukvården. Rollen me-som

ingick idicinskt ansvarige intas därför sjuksköterska. Detav
landstingen läkarvårdAdelreformen skulle för denatt svara som

erforderlig för den kommunala hälso- och sjukvården.var
i mån hälso- ochfråga kan ställas vad begreppetEn ärsom

sjukvården skiljer sigsjukvård inom den kommunala hälso- och
sjukvård.från inom landstingets hälso- ochmotsvarande begrepp

läkarinsatserfinns skillnadSom redan framgått det attgenomen
finns dåinte och sjukvården.ingår i den kommunala hälso- Men

intresse för det förslagnågon ytterligare skillnad Frågan är av
hälso-jag fram i avsnitt vidgning begreppetlägger 9.2som om av

sjuk-inom kommunala hälso- ochoch sjukvårdspersonal den
utanför för vadvården. sådan utvidgning kan inte skeEn ramen

sjukvård, såvida det intekommunal hälso- ochutgör sam-som
dock klargörandetidigt ändring i HSL. Jag ut-görs att ettanser

Ädelreformenregeringens propositiontalande i frågan ñnns i om
sjukvårdden hälso- ochprop. 1990/91 :l4. anförs 60Där att

särskilda boende-för vid dekommunerna skall hasom ansvar
särskildvid bostäderna medformerna för service och omvårdnad,

skiljer siginteservice och vid de kommunala dagverksamhetema
sjuksköterskor,från hälso- och sjukvård meddelassom avannan

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Kommuner-
motsvarandelandstingensskall artnas ansvar vara av samma som

inte omfattar läkarinsatser.med den begränsningen detattansvar,
inte får råda någonVidare anförs i propositionen det helleratt

sjukvård skalltvekan den hälso- och kommunernaatt somom
motsvarande vårdmeddela skall kvalitet ge-vara samma somav

landstingens försorg.nom
till ochsammanhanget skall också det hälso-konstaterasI att

inrymmas isjukvård omvårdnad. Vad skallhöräven ansessom
anledning till flertal definitionsförsök sedetta har dock gett ett

Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, 1997,Jan s.
38.

ocksåLedning för bedömning frågan kan kanske hämtas urav
de Socialstyrelsen i novemberallmänna råd 1993 utgav omsom

ochsjukvården SOSFS Momvårdnad inom hälso- och 1993:17
omvårdnad inom den verksamhetS. allmänna rådDessa avser

bedrivsomfattas hälso- och sjukvårdslagen och avsom av som
privata vårdgivare. framhålls bl.a.landsting, kommuner och Det
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övergripandei följandebeskrivasomvårdnadsåtgärder kanatt
i praktiken integrerade.funktioner vilka är

handlingar patienten försådanaeller utförandestöd somav,-
utföra älvvälbefinnande inte kansitt dagliga liv eller

och be-diagnostiska åtgärdersamordning och planering av-
hälso-i få till ståndinbegripet åtgärder syftehandlingar att en

miljöbefrämj ande
fall, närståendei förekommandeinformation till patienten, och-

föreslås och planerasde åtgärder somom
derådgivninginformation ochlämpligt,detnär ärsamt, om-

förhindrabefrämja hälsa ellervidtagas föråtgärder kan attsom
hälsotillstånd.försämring iohälsa och

inte någonframhålla jagslutligen redan härvillJag att an-ser
jagdet förslagändring i HSL på grundledning föreslåatt somav
ochvidgning hälso-begreppeti avsnitt lägger fram9.2 avom

sjukvårdspersonal.

sjukvårdspersonalensförfattningar hälso- ochAndra om
skyldigheterochansvar

ochsjukvårdspersonalenshälso- ochBestämmelser ansvarom
nivåer.på olikaförfattningarutspridda i flertalskyldigheter är ett

författningarviktigaste dessaBland de ärav

ochinom hälso-åligganden för personal1994:953lagen om-
sjukvården åliggandelagen

och sjuk-på hälso-disciplinpåföljd1994:954lagen m.m.om-
disciplinpåföljdslagenområdevårdens

sjukvårdenhälso- ochtillsynlagen 1996:786 överom-
tillsynslagen

inomför personalåliggandenförordningen 1994:1290 om-
åliggandeförordningen.sjukvårdenhälso- och

deförsjukvårdspersonalhälso- ochBegreppet är tregemensamt
åliggande-Definitionen finns iförordningen.ochnämnda lagarna

till-disciplinpåföljdslagen ellerinte ilagen och den upprepas
till åliggandelagen.hänvisassynslagen. ställetI

vilken personali åliggandelagenåtta punkter räknas 1 §I upp
förstaEnligt desjukvårdspersonal.hälso- och treutgörsom

och sjukvårdspersonalpunkterna med hälso-avses
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isjukvården,ochhälso-yrke inomlegitimation förden harsom
vårdinrättningar ioch andravid sjukhuspersonal verksam2 som

patienter, lundersökningbehandling ellervård,medverkar i av
undersökningbehandling ellervid vård,i fallden3 annatsom

yrkesutövare.legitimeradbiträder en

ytterligare feminte här för deredogörelse lämnasNågon närmare
arbets-punktenförutom Därparagrafen attipunkterna anges

föråtgärdergällerdetåliggandelagenomfattas närterapeuter av
besvär.medicinskabehandlaellerutredaförebygga,att

in-socialtjänsten,inomfinnsboendefonnersärskildaDe som
Ädel-landstingenfrånsjukhemklusive de övertogs genomsom

särskilda boende-devårdinrättningar. Attintereformen, utgör
isin grundnaturligtvisvårdinrättningar harinteformerna utgör

Ädelreforrnen boenden.skallenligt utgöradeatt egnaanses
Även ochhälso-kommunensinte omfattarpunkten 2 ovanom

ställningstaganden sekommandeminaförjag detsjukvård ser
punkt.till dennaförarbetenaförviktigt redogöraavsnitt 9.2 att

inompersonalåligganden för1993/94:l49propositionenI om
skall57 vadkommenterassjukvårdenochhälso- avsessom

under-behandling elleri vård,medverkarpersonalmed som
självklarttordeframhålls det attpatienter.sökning Det att varaav

direktafullgörinrättningarandraochvid sjukhuspersonal som
patientvårdindividinriktadområdetuppgifter inomeller indirekta

la-omfattashärtill böranknytningåligganden medeller nära av
enligt vadsig dockDärvid det sägsbestämmelser. ter somgens -

ochhälso-omfattasskallstädpersonalenrimligtknappast att av-
träd-gälleråligganden.sjukvårdspersonalens Detsamma t.ex.

vårdinrätt-inomarbetaroch hantverkaregårdsarbetare ensom
understrykaspropositionen s.57enligtdock attning. börDet

utsträckning den hari denomfattasmedicinsk personalickeäven
gifter.patientuppindirektafullgöraatt

inteåtgärderpatientuppgifter här ärindirektaMed somavses
behandlandemedicinsktdenpatienterriktadedirekt mot men som

kanpatienter. Detbehandlingenvidberoendepersonalen är avav
dialysmaskiner ochinställning röntgenapparatur.gällat.ex. av

personalochdietisterocksåframhållsDet att t.ex. som ar-annan
lagen,omfattasbörpatienters behovindividuellautifrånbetar av

inteansågsgenerellt.kökspersonal Detintedäremotmen
disciplinpåföljdmedåliggandenlagregleradehameningsfullt att

område.på dettavid försummelser
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personal med administrativaDen uppgifter finns påsom
klinik- eller motsvarande nivå och bestämmer för-t.ex.som om
delningen arbetsuppgifter mellan personalen, bemarming,av
joumalföringsrutiner och har journal-föransvaret attvem som
anteckning fastställer behandlings-, omvårdnads- ochgörs samt
övervakningsrutiner, enligtpåverkar, vad anförs i proposi-som
tionen 58, naturligtvis förutsättningarna för det praktiska ar-
betet med vården enskilda patienter. administrativaAtt dessaav
uppgifter fullgörs med har omedelbar påtagligochomsorg en
betydelse patientenför det gäller vårdkvalitet och säkerhet.när
Sådan personal bör anförs det således fortsättningsvisäven- -
omfattas bestämmelserna åligganden för hälso- och sjuk-av om
vårdspersonalen.

i propositionenanförs 55 inom social-Det personalatt
tjänstens vård och omfattas åliggandelagen endast iomsorg av
den mån de biträde legitimerad iyrkesutövare deltarsom en
hälso- sjukvård.och Motsvarande gäller personal inom verksam-
heten med stöd och service till vissa ñmktionshindrade.

anslutning till detta vill jag framhållaI äldres behovatt av
service, vård och och skiftar tid. Denär översammansattaomsorg
enskildes behov stöd hjälp sig inte in ioch låter enkelt delasav
medicinska och sociala insatser. ochGränserna mellan hälso-
sjukvård socialtjänstoch i kommunerna kan inte dras på enkeltett
och entydigt Socialutskottet framhåller, tidigaresätt. nämntssom
i sitt betänkande 1996/97:SoUl3 mellan kommuner-gränsernaatt

socialtjänst och hälso- sjukvård i vissaoch avseenden harnas
luckrats under år. förhållanden innebär detDessa attupp senare
med regleringnuvarande många gånger kan svårt avgöraattvara

vårdbiträden och undersköterskor utför hälso- ochnär
sjukvårdsuppgifter respektive socialtjänstuppgifter. Vad jag här
har anfört också motiv för det förslag jag läggerutgör ett som
fram i avsnitt 9.2.

åliggandenLagen 1994:953 för personal inom hälso- ochom
sjukvården åliggandelagen

Åliggandelagen inleds, framgått, med bestämmelser 1som ovan
§ vad skall med hälso- och sjukvårdspersonal. Iom som avses
det följande redogörs bl.a. för vilka krav enligt ställslagensom
på denna personal.

tillhör sjukvårdspersonal enligtDen hälso- och skall §2som
utföra sitt iarbete överensstämmelse med vetenskap och be-
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omsorgsñallsakkunnig ochskallpatienterfarenhet.prövad En ges
möjligtskall så långtVårdendessa krav.vård uppfyller ut-som

skallPatientenpatienten.samråd medgenomföras iochformas
respekt.visas omtanke och

harföreskrivs iUpplysningsskyldighet 3 Den ansvaretsom
sitt hälso-upplysningarfårtill patientenskallför vården att omse

anförsVidarefinns.behandlingsmetoderdetillstånd och somom
patient-tillupplysningar inte kan lämnasi paragrafen bl.a. att om

till patienten.närståendetilli stället lämnasskall de enen
tillhöravlidit skall denpatient haranförs§I 4 att somom en

meduppgiftersinasjukvårdspersonalen fullgörahälso- och re-
ochvisas hänsynskallefterlevandeavlidne.för den Despekt

omtanke.
sjukvårdenochinom hälso-yrkesverksamheti sin ut-Den som

utformavård skallhälsotillstånd ellernågonsintygfärdar ett om
§.och 5noggrannhetdet med omsorg

denifinns reglerat 6 Detenskildes attDen angesansvar
hurförbär älvsjukvårdspersonaltillhör hälso- och ansvaretsom

arbetsuppgifter.fullgör sinaeller honhan
tillhörföreskrivs deni §Delegationsregler finns 7 Det att som

arbetsuppgift tillöverlåtasjukvårdspersonalen fårochhälso- en
och säkergodförenligt meddettaendastnågon när är enannan
det krävsarbetsuppgift, för vilkenöverlåtervård. Den ensom

sådan kompetenssaknartill någonformell kompetens, svararsom
fullgöraförutsättningaruppgiften harfåttför den attatt som

denna.
sjukvårds-ochtillhör hälso-föreskrivs den§I 7 att soma

patient ivårdgivarentillpersonalen skall rapportera sam-om en
ellerundersökning drabbatsbehandling ellerband med vård, av

sjukdom.allvarlig skada ellerdrabbasför risk attutsatts av

på ochdisciplinpåföljd hälso-1994:954Lagen m.m.om
disciplinpåföljdslagensjukvårdens område

i derassjukvårdspersonalhälso- ochgällerDisciplinpåföljdslagen
bestäm-lagensjukvården.hälso- och Iyrkesutövning inom ges

legitimationåterkallelsedisciplinpåföljd,förutommelser avom,
förskrivaiinskränkningarbehörigheteller rätten attsamtannan

alkohol.läkemedel elleralkoholhaltiganarkotika eller
Erinran denvarning.ellererinranDisciplinpåföljder ärär

i § förstaanförs 4varning den Detmildare formen strängare.-
stycket följ ande.
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den tillhörOm hälso- och sjukvårdspersonalensom upp-
såtligen eller oaktsamhet inte fullgör åvilarvadav som
honom eller henne enligt och lagen8 9
1994:954 åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården eller enligt någon föreskrift ärannan som av
direkt betydelse för säkerheten i vården, får disciplinpåfcâljd
åläggas. Om felet ringa eller det framstår ursäkt-är om som
ligt får disciplinpåföljd underlåtas.

föregående avsnittI har vad och7 7nämnts a
åliggandelagen handlar hänvisas iDet den refererade be-om.
stämmelsen till 8 och 9 §§. bestämmelser handlarDessaäven om
tystnadsplikt inom enskild hälso- och sjukvård.

Frågor disciplinpåföljd enligt disciplin-§13prövasom
påföljdslagen Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN.av
Frågor disciplinpåföljd skall enligt 19 § på anmälantasom upp

Socialstyrelsen patienteller den saken gäller eller,av av som om
patienten inte älv kan anmäla saken, närstående till patienten.en

finns vissaDet också regler i andra författningar Justitie-som ger
ombudsmannen och Justitiekanslern befogenhet anmälangöraatt
till HSAN.

gäller särskild förordningFör HSAN förordningenen -
1988:1240 instruktionmed för hälso- och sjukvårdens ansvars-
nänmd.

Lagen 1996:786 sjukvårdentillsyn hälso- ochöverom
tillsynslagen

Hälso- och sjukvården tillsynoch dess personal står under av
Socialstyrelsen l § första stycket. sjukvårdMed hälso- och

i tillsynslagen sådan verksamhet omfattas HSL ochavses som av
tandvårdslagen 1982:763.

Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till förebyggaatt
skador elimineraoch risker i hälso- sjukvården.och Socialstyrel-

skall sin tillsyn stödja och granska verksamheten ochsen genom
hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder 4 §.

det följande beskrivsI bestämmelser i tillsynslagen som
specifikt gäller hälso- och sjukvårdspersonal.

tillsynslagenI 10 § föreskrivs den bedriver verksamhetatt som
står tillsynunder enligt denna lag tillhör ochoch hälso-som som

sjukvårdspersonalen skyldig på Socialstyrelsens begäranär att
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verksamhetenmaterialhandlingar och rörbl.a.lämna annat som
styrel-verksamhetenupplysningardestyrelsen somsamt omge

paragrafenföreskrivs iVidare attsin tillsyn.förbehöversen
ellerverksamhetenbedriverdenföreläggafårSocialstyrelsen som

vadlämnasjukvårdspersonalenochhälso- atttillhörden somsom
vitefårföreläggandet sättas ut.begärs. l

konsekvensenblirhartillsynslagen attutformningMed den
inteinom kommunenm.fl.vårdbiträdenundersköterskor,många

sjuk-utförsjälvständigtdeskyldigheterdessa närberörs av
boendefonnerna.särskildadeinomuppgiftervårdande t.ex.

ochkommuneruppstår mellanolikheterdärexempelEtt annat
Social-bl.a.tillsynslagen. Där atti §finns 11landsting anges

sjukvårdspersonalensochhälso-inspekteraharstyrelsen rätt att
yrkesutövning.

inomförtroendenämndsverksamhet1992:563Lagen om
sjukvården,ochhälso- m.m.

ochhälso-där begreppetförfattningarförredogjortsOvan har
förtroende-1992:563lagenanvänds. Isjukvårdspersonal om

användssjukvården,ochhälso-inomnämndsverksamhet m.m.
sjukvårdspersonal.ochhälso-också begreppet

denochsjukvårdochhälso-denföri §således 1anförsDet att
enligtförkommunlandsting ellertandvård ett ansvararensom

ellerfinnasdetskall1985:125tandvårdslagenellerHSL en
mellankontakternafrämjauppgiftmednämnderflera att

sjukvårdspersonalen attoch samthälso-patienterna och pa-
kräver.förhållandenahjälpdenförmedlatienterna som

ochhälso-medskallvaddefinieras intelagenI avsessom
grund för lagentillliggerpropositionsjukvårdspersonal. Den som

på frågan.någotinte heller1991/92: 148prop. svarger
förtroendenämndsverk-föravsnitt redogörs8.6 nämnareI

samheten.

kommentareravslutandeNågra8.2.3

särskiltbil. 5remissvari sittharStockholmiKammarrätten
uppkommakangränsdragningsproblemfram delyftavelat som

ocholika vård-förhuvudmänolika om-att ansvarargenom
förpå insatsernahai sig kandettainverkanoch densorgsinsatser
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den enskilde vid eventuell efterkommandesamt ansvarspröv-en
ning.

Handikappombudsmannen HO anför i sitt remissvar att
kommunernas särskilda boendeformer och sjukhemmen inte be-
traktas sjukhus eller vårdinrättning enligt åliggandelagen.som

innebärDet all personal inte omfattas bestämmelsernaatt iav
åliggandelagen kommunen bedriver hälso-när och sjukvård.
Exempelvis kan undersköterskor och vårdbiträden inom kom-

hälso- och sjukvård inte åläggas disciplinpåföljdmunens av
HSAN de varit försumliga i sin yrkesutövning. Handikapp-om
ombudsmannen det bör utredas HSANatt kanävenanser om

anmälningar dessapröva rörsom grupper.
Svenska Kommunalarbetareförbundet instämmer i sitt isvar

behovet så enhetlig lagstiftning möjligt, där enligt för-av en som
bundet samverkan och i vårdkedjorna måstegemensamt ansvar
bli bättre.

kanDet också här vad HSAN framhållit till utred-upprepas
ningen nämligen det många gånger svårt bedömaatt är att när
icke legitimerad personal betrakta hälso- och sjuk-är att som
vårdspersonal och den inte det. HSAN harnär också framhållitär

det påfallande ofta förekommer bristandeatt rutiner för dele-
gering mellan olika personalgrupper.

lagstiftningenI hälso- och sjukvårdenrör har det ingåendesom
reglerats vilket hälso- och sjukvårdspersonalen haransvar som
och hur arbetsuppgifterna skall utföras. Motsvarande reglering
saknas inom socialtjänsten. har dock införtsDet bestämmelse ien
socialtjänstlagen det för utföra socialtjänstens uppgifteratt attom
skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det
har också införts bestämmelse socialtjänstens insatseratten om
skall kvalitet.god givetvisJag positivt på dessa för-vara av ser
ändringar. Om mitt förslag se avsnitt 9.2 vidga begreppetattom
hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hälso- och sjuk-
vård genomförs kommer det ytterligare kunna bidra tillatt en
kvalitetsförbättring vården och äldre.av omsorgen om

8.3 Sekretessen och anhöriga/närstående

8.3. 1 Inledning

Under mitt arbete med betänkandet brister i SOUom omsorg
1997:51 har såväl enskilda anhöriga påtalat harattsom man
upplevt personalen "slarvat med Sekretessen"att införoch
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enskilduppgiftertill andra lämnatochbesökande ut person.om
i för-sekretesshanterasvårigheterockså upplevtPersonal har att

anhöriga.tillhållande l
anordnatkartläggningsarbetetled i ettUtredningen har ettsom
sekretessbe-framhölls bl.a.Vid dessahearings.flertal att

kända.blidiskuteras ochmåstefortlöpandestämmelser

ochhälso-inomSekretessbestämmelsema8.3.2

socialtjänstensjukvårdsområdet samt

konstruerade medområdetsocialainom detSekretessreglema är
detgällersekretessvanligasteskaderekvisit. Dets.k. är att om

s.k.uppgiften lämnasskada uppkommer utvisskan attantas om
inomgällersekretessskaderekvisit. Sådan t.ex.rakt

for-mildaredenkansocialförsäkringsområdet. Detta sägas vara
sekretess.men av

sekretess-socialtjänstenochsjukvården ärochhälso-För
sekretessutfonnade sårespektive §4§ attreglerna 7 kap. l
s.k.inträffarskada inteVissklartinte stårdetgäller att om-om

skallinteuppgiftenUtgångspunktenskaderekvisit. är attvänt
heltenskilda falleti attdet det utrettärlämnas änannatut om

handlar här strängareinte uppkommer. Detskadanågon enom
sekretess.

förhållandeisekretesssärskild regelfinns§kap. 3I 7 omen
denkanförutsättningarvissaUndersjälv.enskildetill den en-

ochhälso-inomsig självuppgifterdelskilde vägras ta omav
sjukvården.

ifråganinnebäroch 4i kap. lBestämmelserna 7 att om
eftermåstelämnasuppgifter kan avgörasvilka fall ut en

ocksågivetvisgällerSekretessenfall till fall.skadeprövning från
anhöriga.enskildespatientens/dengentemot

huruvidasekretessprövningenhandlarframgåttSom enom
journal-finns iuppgiftendenOmuppgift skall länmas ut. en

ielleromvårdnad/omsorgdokumentationellerhandling omen
betydelse.handling saknarallmännågon annan
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8.3.3 Möjligheterna lämna uppgifter tillatt ut

anhöriga/närstående

de följI ande avsnitten refereras till källor. förstaDen Sekre-tre är
i socialtjänsten,tess Norström Sveme, 1989. Den andra är-

Sekretessprövning handledning för personal inom vård och om--
Susanne Billum, 1997. tredjeDen kommentaren tillärsorg,

sekretesslagen, Hans Corell mil., 1992.
Norström Sveme anför 55 utlämnandeatt ett av-

sekretesskyddade uppgifter till närstående inte bör ske utan
klientens samtycke. Endast då klienten till följd sjukdom ellerav

anledning saknar möjlighet själv ställning till fråganatt taannan
finns det anledning saken hörandepröva honom.att utan av
Vidare Norström Sveme vissanämner äldre rättsfall som avser-
tidigare sekretessbestämmelser ändå fårmen som anses vara av
intresse för belysa den berörda frågeställningen.att Detnu uppges

RÅfall där patients harett få del sjukjoumalvägratssyster av
1953 I 194, fall där fader få delett vägrats av

RÅintagningshandlingar rörande myndig 1957 95 ochI ettson
fall RÅdär patients broder har få del sjukjoumalvägrats 1969av

16.s.
Hans Corell m.fl. anför i många fall kan patienten haatt sär-

skild anledning just för sina anhöriga hemlighålla sinatt sjukdom
eller dess beskaffenhetnärmare 149 Emellertid givet-detär
vis högst angeläget i förekommande fall de anhöriga fåratt nära
kännedom patienten inte har lång tid kvar levaatt eller harattom

obotlig sjukdom. Hindrar patientens tillstånd i sådana fallen att
han samtycker, bör underrättelse likväl få lämnas till de anhöriga.
Detsamma gäller läkaren någon gång bedömer patientensattom
allvarliga tillstånd åtminstone tills vidare inte bör avslöjas för
honom själv och något samtycke den anledning då inte kanav
inhämtas 150.

Susanne Billum olika fall sekretessnämner kan före-när anses
ligga respektive inte det. Därvid anförsgöra begäratt vem som
uppgiften också spelar roll 51. Att lämna vissa uppgifteren
till den enskildes anhöriga kan tillåtet,nära medan motsatsenvara
i allmänhet gäller i fråga uppgifter till utomstående, t.ex.om
journalister. Det framhålls vidare försiktighet dock måsteatt
iakttas också då det gäller uppgifter till anhöriga. viktigtDet är att
komma ihåg skadeprövningen inte någonatt objektiv bedöm-är
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uppgifts-enskilde uppfattarhur denavgörandening. Det är
lämnandet.

beläggnågrakan interefereratskällor här harDe geansessom
möjligheter-påskulle rådadet allmäntför generösatt mer synen

till andranärstående/anhörigatilluppgifterlämna änutatt per-na
soner.

sekretessEftergift8.3.4 av

alltsåenskilde kanefterges.råder kan den DensekretessNär
ifinnsFöreskrifter häromutlämnande sker.tillsamtycka att

huvudregelanförssekretesslagen Där attkap. 4 §14 som en
delvis eñergeshelt ellerenskild kantill skydd försekretess av

honom.
400anförsCorell, mil.Hans att ettkommentarenI av

s.k.Ocksåuttryckligt.inte behöversamtycke ett tyst,vara
denframgår detblandfår godtas.samtycke, Ipresumerat av

utsträckningi vissförväntningar hanbeteende ochenskildes att
framgårvidarebefordras. Dethemlig uppgiftattaccepterar en

mellaninte kanlikhetstecken ettkommentaren sättasdock attav
detbedömningochsamtycke attsådant presumerat,tyst, en

uppgifter lämnasenskildeför dentillkanenbart nytta omvara
vidare.

avslutande kommentarerNågra8.3.5

uppgifterutlämnandefinnshinderdeTrots mot en-omavsom
ställabehöverändå intesekretessfrågomaskilda jag attnoterar

Vanligtvis kanbefaras.kansvårighetertill med de stora mansom
uppgifterutlämnandetillenskilde detfrån denfå samtycke av
s.k.benämnsOckså vadbehövs. ett tyst pre-somsom ev.
uppgifts-sammanhang. Deti dettasamtycke godtassumerat

myndigheterandramedsamverkanbehövs förutlämnande som
tordenärstående/anhörigauppgifter tillutlämnandeoch för av
dockinhämtas.samtycke Det ärklarasalltså kunna attav genom

klarläggsuppgiftsutlämnande sker,innan attviktigt det,att sam-
föreligga.fårföreligger ellertycke anses
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8.4 Bruket tvångsliknande metoderav

8.4.1 Bakgrund

flertalEtt de anmälningar till olika instanser jag tidigareav som
beskrivit liksom de klagomål främst anhöriga förmedlat tillsom
mig handlar något inom vården och iblandom som omsorgen
kallas "milt tvång". handlar olikaDet slags anordningar för attom
hindra någon från exempelvis falla från rullstol/toalettstol.att
Anordningarna kan fastbindning med lakan o.dyl.utgöras ettav
Anhöriga har vissmed förståelse för syftet hindraäven att-
någon från falla upplevt detta kränkande behandling ochatt som-
mycket bristfälligt bemötande äldre. har iMan sammanhangetav
bl.a. ifrågasatt personaldimensionering, arbetsorganisation och
arbetsledning. vissa situationerI har personalen hänvisakunnat
till de har vidta nämnda åtgärder efter ordinationatt rätt att av
läkare. andra fall harI personalen endast fönnedlat alltid"att man

så". har dessaFrämst händelsergör från särskildarapporterats
boendeforrner.

8.4.2 Kungörelse med föreskrifter förbud motom
tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård
SOSFSM 1980:87

Innehållet i denna kungörelse föreskriver "beträffande lasarett och
sjukhem där långvarigt kroppssjuka vårdas ifor sjukhustör-samt
teckningen sjukavdelningar vid ålderdomshem" föl-upptagna
jande.

"Sängsele,l liknandeeller ñxeringsanordning får intesängväst
användas för hålla kvar patient iatt sängen.

i2 patient,För sitter får sele liknandeeller anordningsom uppe,
inte användas efter läkarordination for hindraänannat att en

patient från falla och därigenom komma till skada.attsvag
Anordningar detta slag får endast användas för möjlig-attav

aktivering patient och således integöra för fasthållaatt t.ex.av
orolig patient.en
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fixeratillsyftaranordningar,andraManschetter eller att3 som
läkar-efterinte användasextremiteter, färpatients änannat

tillfälligbehandling krävermöjliggöraordination för att som
kroppsdel."immobilisering vissav

personalvikteni kungörelsenunderstrykerSocialstyrelsen attav
omfattning.tillräckligiutbildning finnslämpligmed

långvarigt kropps-"hemsjukvårdvidReglerna gäller även av
vidmedverkarmedicinalpersonalochsjuka". Läkare somannan

iakttas.reglernatillkungörelsenenligthemsjukvård har attatt se
huvud-påinnehåll läggsreglemasinformationsansvarEtt om

männen.

förändringBehov av

itillsynsenhetregionalaSocialstyrelsensAnhöriga liksom bl.a.
kungörelseremissvar ifrågasattochJönköping i brevhar enom

erbjudaskalli verksamheteraktualitethardetta slag somav
till äldre.ochvärdig vård omsorg

olikaförriskerföreliggerdetocksåNågra attstoraattanser
personalensituationerianvändsordineras och"anordningar" när
kunskapertillräckligasaknardimensionerad ellerbristfälligtär

Åter sig,miljön ifråganväcktandra haroch erfarenheter. om
skapakaninnehåll i vardagenbrist påochsjukhem,på äldret.ex.

enligt kun-åtgärderfördå kanhos utsättas somsompersoneroro
förbjudna.görelsen är

väsentliga ochmycketpåpekandendessaJag ansersomser
handlarutredningfråntill förslagmåste ledaockså deatt somen

förvåningminväcktäldre. har attbemötande Detavom
bl.a.vård ochförändringar inomkungörelsen storatrots omsorg

ograverad finns kvar.Adelreforrnen
initia-påbl.a.uppmärksammavill jagsammanhangetI även -

harFörening frågorGeriatriskfrån Svensktiv i yttrande som-
formdenhandlarovanstående.beröring med Detviss avom

isituationeri olikaanvänds"lirkande",övertalning, var-som
värdedetdemens.med Jagdagen med att avvoreanserpersoner

försvarasbemötande kansådantoch huranalyseratfå när ettatt
"milt tvång".betecknasrespektive det måstenär som

"Vård ochsitt yttrandeskriver iFöreningGeriatriskSvensk
vissaPåsärskilda problem.innebärdementaomhändertagande av

psykiatriskautredningardemensvård ochi landet skötshåll av
LPT tillämpas."tvångsvårdpsykiatrisklagenkliniker där om
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ifrågasättsDet hur med motsvarande problematikpersoner men
vårdade på geriatriska kliniker skall bemötas då de "inte alltid
klarar bedöma vad till deras bästa".att Som exempelär egetsom

dels behovet "lirka",nämns dels situationer denatt närav en-
skilde inte önskar kvar på vårdinrättningen respektive i detvara
särskilda boendet, lämnar platsen ifråga och sedan inte kan ta
hand sig själv. Frågan ställs får"När personalens vär-om
deringar patientens önskemål"överväga Föreningen skriver
vidare "Inget stöd finns i lagen for det eller mindre aktivamer
"lirkandet" dementa för i fråga ADL-situationer,utsättssom om

medicin och fysiska begränsningar."mat, Svensk Geriatrisk För-
ening hemställer problemet blir analyserat och föremålattom ev.
för riktlinjer.

har erfaritJag under hand vissa initiativ tagits inom Social-att
styrelsen i syfte vidta de förändringar åsyftasatt Jagsom ovan.
vill dock förslag påskynda se vidare minaettgenom processen
överväganden och förslag i kapitel 9.

Om detta leder till klargörande i föreskrift eller allmänna råd
förutsätter jag den otydlighet uppfattas föreliggaatt som genom

begreppet åldersdemens används i vissaatt allmänna råd och
riktlinjer, blir uppmärksammad; åldersdemens diagnos finnssom
inte i de klassiñkationssystem i bruk ICD-lO ochärsom nu
DSM-IV.

I sammanhanget det värde med analysävenvore av en av ovan
nämnda förhållanden relaterade till det innehåll finns isom
Socialstyrelsens allmänna råd anmälan inomövergreppom av
kommunens äldre- och handikappomsorg den därtill knutnasamt
hälso- och sjukvården SOSFS 1996:11.

8.4.3 Socialstyrelsens allmänna råd Omvårdnadom
inom hälso- och sjukvården SOSFS 1993:17

AV flera skäl vill jag uppmärksamma behov förändringar iav
Socialstyrelsens allmänna råd omvårdnad inom hälso- ochom
sjukvården.

De allmänna råden omvårdnad inom den verksamhetavser
omfattas hälso- och sjukvårdslagen och bedrivssom av som av

landsting, kommuner privataoch vårdgivare. Inledningsvis be-
råden inte behandlartonas omvårdnad bedrivsatt enligtsom

socialtjänst eller handikapplagstiftningarna.-
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veder-allmäntfinns "någonintedetframgårrådenAv ännuatt
kandäremotomvårdnad,begreppetdefinitiontagen av

beskrivas".metoderinnehåll,syfte,omvårdnadsarbetets m.m.
så-sjukvårdhälso- ochinomomvårdnadVidare, "med avses

grundpåtid tilleller längrekortarehjälp förledes sompersoner
och/ellerplaneraälva klararintehälsotillståndsitt att genom-av

liv".dagligatill derashandlingar hörföra som
åtgärderomfattarocksåomvårdnadvidarebeskriverRåden att

undanröjamiljö, smärtahälsobefrämjandesyfte skapa atti att en
reak-i deraspatienterhjälpstöd ochoch obehag samt att ge

behandlings-iochfunktionshinderpå sjukdom,tioner trauma,
situationer.

omvårdnad.specifikdelsdels allmän,mellanskiljerMan
sjukvård.ochi hälso-personalallutförsomvårdnad"Allmän av
omvård-Allmänspeciell kompetens."omvårdnad kräverSpecifik

be-medicinskochsjukdomoberoenderådenenligtnad är av
och kräverrelaterad tillomvårdnadspecifikhandling medan är

ocksåfunktionernormalamänniskans utaninte barakunskap om
Omvårdnads-behandling.dessochsjukdomenaktuelladenom

ocksåfalli vissaenskildemed densamverkaninnebäråtgärder -
"fysisk,förmåltydliggöraochformuleranärstående för att

andlig hälsa".psykisk, social och
utbildning iyrkeskategorier harfleraråden konstaterasI att

kvali-harsjuksköterskor dessutomomvårdnad ochallmän att en
omvårdnad.specifikutbildning ificerad

förändringarBehov av

förändringarhartillkomstrådensallmännarubriceradeSedan de
fåmöjligheterna väg-minskatmin mening attenligtinträtt som

utforrrming.nuvaranderådensledning genom
i alltintegrerasäldre störrevården ochInom omsorgen om

sjukvårdslagen,ochhälso-reglerasinsatseromfattning avsom
vissaservice tillochstödlagenochsocialtjänstlagen om

alltinsatserintegreradeochKvalificeradefunktionshindrade. ges
motsvarandePåbostad.ordinarie sättenskildesi denoftare sam-

respektivei dag-lagarnaolikadestyrdainsatserordnas av
korttidsverksarnheter.

SOUyttrandenisynnerhetioch överutredningsarbetetUnder
omvårdnad ochbegreppenpåpekandenjag fåtthar1997:51 om

begreppensosäkerhetfinnserfarit detharJag att omenomsorg.
verksan1heter.i olikatillämpningderasinnehåll och om
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vissaI sammanhang har oklarheten försvårat samarbete mellan
olika kompetensområden, vilket jag finner högst otillfreds-
ställande för fortsatt utveckling individuellt utformade in-en av

för äldre.satser
För tydlighetens skull vill jag uttala min respekt för insatser

från såväl medicinska sociala kompetensornråden och densom
forskning det utvecklingsarbete bedrivssamt med utgångs-som
punkt i enskildas behov vård, allmän och specifiksamtav omsorg
omvårdnad.

Det ankommer inte på mig föreslå Socialstyrelsenatt att re-
videra de allmänna råden. Av jagvad anfört framgår dock jagatt

sådan revideringgärna kommer till ståndatt mycket snart.ser en

8.5 Kunskapsuppföljning

8.5.1 Inledning

det kartläggningsarbeteI låg till grund för redovisningen isom
delbetänkandet brister i SOU 1997:51 tydliggjordesom omsorg
de skilda förutsättningarna i hälso- och sjukvården respektive
socialtjänsten. Skillnaderna bl.a. uppföljning enskildasavser av
och anhörigas synpunkter och klagomål i anmälningar till olika

inom hälso- och sjukvården de bestämmelsersamtorgan som
bl.a. kvalitet och kvalitetssäkringssystem.avser

8.5.2 Klagomöjligheterna

Inom sjukvårdenhälso- och finns flera uppgiftmed attorgan
åtgärda brister missförhållandenoch

Inom hälso- sjukvårdenoch finns flera olika sigvändaattorgan
till med synpunkter och klagomål på vården och Dessaomsorgen.
oberoende har till uppgift hjälpa den enskilde åtgärdaatt attorgan
brister och missförhållanden. Dessutom kan ansvarsfrågor prövas

det gäller bl.a. legitimeradnär hälso- och sjukvårdspersonal och
sådan prövning kan under vissa omständigheter leda till dis-en

ciplinpåföljd. Ersättning kan erhållas för deäven personskador
uppkommer i vården. De jag här förtroende-ärsom organ avser

nämnderna, Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter, hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN och Patientförsäkringen.
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jag förredogjordeibristerdelbetänkandetI en-omsorgom
missförhållandenbrister ochupplevelseranhörigasochskildas av

kvantitativaredovisadeäldre. Jag ävenochi vården omomsorgen
vård-ingickredovisningen ävenanmälningarna. Iuppgifter om

Mariatillsynslagen Lexenligt §5skyldighetgivarens att an-
Socialstyrelsen.tillriskhändelserochmäla risker

inforrna-dokumenteratårsedan 1975harPatientförsälçringen
behandling ellermedsambanduppkommit iskadortion somom

sjuk-ochHälso-sjukvården.ochhälso-inomåtgärdliknande
anmälningarår 1993sedanregistreraransvarsnämndvårdens om

ochvårdmedsambanduppkommit iförsummelserfel och som
Risk-iår 1992sedansystematiserarSocialstyrelsenbehandling.

iriskhändelserochriskerrapporteradeinformationDataBasen om
påintesystematiseras mot-Däremotochvården omsorgen.

ochenskildafrånanmälningarinformationsvarande an-sätt om
höriga.

tilllandsting harochi kommunerFörtroendenämndema upp-
ochmed hälso-kontaktenanhöriga ienskilda ochhjälpagift att

statistiknationellsamlad översaknassjukvårdspersonal. Det an-
Enskilda för-förtroendenämnderna.tillinkommitmälningar som

informationdäremotsystematiserartroendenämnder an-om
Så harlandstinget/kommunen.klagomål inommälningar och

landstinglänsStockholmsiförtroendenämndenexempelvis
enhetligpåBristenår 1993.sedandatabasimaterialsamlat en

förtroendenärrmdsverk-statistiknationell översamladoch
möjligheterutvecklingstendenser,analyserförsvårarsamheten av

betydelseverksamhetensbl.a.utvärderingochjämförelsertill av
detarbete. Jagförebyggande attochkvalitetsutvecklingför anser
förstrukturframuppgiftangelägen taatt gemensamär enen
EnFörtroendenämndema.frånuppgifterstatistikinsamling av

börförtroendenämndemainformationnationellsamlad om-om
förtroendenämnds-landstingensochkommunernasbådefatta

verksamhet.
social-tillsynenför överi länenharLänsstyrelserna ansvar

informationsamladsocialtjänsteninomsaknastjänsten. Det om
inteanhöriga. Detenskilda och ärfrånanmälningarinnehållet i ur

antaluppgifterinhämta t.ex.möjligtdatabaser an-att om
ikvalitetsbristerochbemötandebristandemälningar om-om

sjuk-ochhälso-inommotsvarandeäldre på sätt somomsorgen
biståndsan-handläggningibristerbl.a.vården. Däremot är av

därvidharväldokumenterade. Detsocialtjänsteninomsökningar
hotallvarligt motoch utgörbristerna ettframkommit är storaatt

länsstyrelser-ochSocialstyrelsensrättssäkerhet. Ienskildesden
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SoS, nationell tillsyn, socialtjänst,rapportnas gemensamma
1997 socialtjänsten tillsynsperspektivöver samladett görsur en
bedömning förhållanden tillsynsmyndighetema bör ägnaav som
särskild uppmärksamhet i framtiden. Socialstyrelsen framhåller
bl.a. frågor laglighet måste tillmätas betydelse. Varjeatt störreom
kommun enligtbör Socialstyrelsen utforma egenkontrollsystem,

för kvalitetssäkring, avvikelserapporteringsystem m.m.

Behov samlad struktur för kunskapsuppföljningav

hälso-Inom och sjukvården de olika uppgifterär organens om
och erfarenheter skador, riskbeteenden och klagomål frånav
enskilda och anhöriga relativt omfattande. Genom attnumera
informationen registrerats sedan några år tillbaka det dessutomär
möjligt följa utvecklingen tid analyseratt över görasamt att av
tendenser.

konstateradeJag i delbetänkandet olikade instansernaatt
systematiserar informationen i databaserna olikapå och medsätt
olika utgångspunkter. Det önskvärt infonnationen, så långtär att

möjligt, systematiseras på likartat särskiltDet be-sätt.ett ärsom
tydelsefullt kunna följa utvecklingen kvalitet och innehåll iatt av
vården och de allra äldsta.omsorgen om

Flertalet de här redovisade inom hälso- och sjuk-av organen
vården återför sina kunskaper och erfarenheter viktigt ledettsom
i arbetet med utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.att

saknasDet dock samlad kunskap i vilken omfattning och medom
vilken regelbundenhet det sker återföring kunskap tillsom en av
kommuner och landsting. Jag det behövs samladattanser en
struktur för sådan återföring. saknasDet också i fleraen avseen-
den uppgifter hur förmedlade kunskaper och erfarenheter tasom
till och används lokalt i kommuner och landsting. harJagvara
erfarit ambitionen dra systematiska erfarenheter bristeratt att av

framkommer i bl.a. anmälningar från enskilda anhörigaochsom
ökat under år. sådanEn systematisering kunskap harsenare av

betydelse för det lokala kvalitetsarbetet.stor
Socialstyrelsen har på min informella remiss bil 5som svar

framhållit återföring kunskap från förtroendenämndema,att av
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Socialstyrelsens
RiskDataBas måste förbättras. behöverDet dessutom ske en
systematisering databasemas uppläggning så de ärattav upp-
byggda på likartat Jag återkomma tillett sätt. dennaattavser
fråga i mina överväganden och förslag kap. 9.3.
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framföraochanmälamöjligheternafunnithar attJag syn-att
inteutformninginnehåll ochochvårdenspåpunkter omsorgens
där-personal. Jaganhöriga ochenskilda,blandså kända anserär

handläggauppgiftmedmyndighet/organ attrespektiveför att
intensi-genomföraklagomål börochsynpunkteranmälningar,

ochallmänhetentill sär-informationsinsatserriktadeochfierade
SocialstyrelsensdelarJagochvårdberördatillskilt omsorg.av

uppgifterinstansemasolikadeinformationuppfattning att omom
fortbild-ochgrundutbildningingå ibehöveromfattningi ökad

sjuksköterskor,läkare,yrkeskategorierberörda t.ex.ning somav
vårdbiträden.ochundersköterskorarbetsledarehandläggare, samt

landsting-ochiingå kommunernasbörinformationRiktad även
uppmärksammaocksåhärvillinformationsinsatser. Jagens egna

serviceskyl-myndigheternasbestämmelserförvaltningslagens om
dighet.

ochklagomålmigtillframförts äruppfattning att syn-En som
verksamhet. Dettai berördskallhandi första emotpunkter tas

inställningliksomutvecklasrutinertydligapåkravställer att en
iinslagviktigtsynpunkteråterföring är ettinnebördenmed att av

inställning. Jaghelt dennadelarJagochvården anseromsorgen.
anhörigaochenskilda attförmöjligheterfinnasmåstedetdock att

förgehörfåsvårthardeoberoende instanser atttillvända sig om
vårdgivare.berördhossynpunktersina

kvalitetssäkrings-samordnarkommunererfaritharJag att
såvälomfattatillavvikelserapportering attförrutinerocharbetet

sinikommuner görinsatser. Dessamedicinskasociala som
åt-någonintekvalitetssäkringsarbetetiavvikelsehantering och

sjukvårdenochhälso-inomverksamhetmellanskillnad
demotivering är attäldre. Derasförsocialtjänstrespektive

i denutförsomsorgsinsatservård- ochomfattandealltmer som
detinteboendefonner görsärskildaiochbostadenordinarie

särskilja insatserbetydelsefulltinte helleroch attmöjligt som
dessutomsocialtjänst. De attsjukvård frånochhälso- anseravser

tillhänförauppgifter är attbetydelse ävendet attär stor somav
finnerJagkvalitetssäkringssystemet. attinbegrips isocialtjänst

medicinskaochsocialaförkvalitetsarbetetsamordningden av
vidare.drivasbörpåbörjatsinsatser som

landstingoch attkommuneruppgift förangelägenDet är en
hand-förrutinerochadekvatautvecklafortsätta systematt

klagomål.ochsynpunkteranhörigasochenskildasläggning av
utvecklingtillstimuleraochinitierabörSocialstyrelsen aven

område.inom dettaarbetssättmetoder och
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Det särskild betydelseär stimulera till utvecklingattav en av
metoder för systematiskt hantera klagomålatt och synpunkter

vård- och omsorgsinsatser i den ordinarie bostaden.som avser

8.6 Förtroendenämndsverksamhet

8.6. l Inledning

Förtroendenämndsverksamheten tillkom år 1980 bakgrundmot
de önskemål under många år framförts i olikaav som samman-

hang bl.a. motioner i riksdagen insatser frångenom om sam-- -
hällets sida för förbättra möjligheterna till kontakt mellanatt
patienterna och hälso- sjukvårdensoch personal. Verksamheten
permanentades år 1992 lagen 1992:563 förtroende-genom om
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården. årFr. 1992o. m.

kommunerna skyldigaär även tillhandahålla förtroende-att
nämndsverksamhet för den hälso- och sjukvård desom ansvarar

Ädelrefonnen.för efter Förtroendenämnder skall finnas i varje
kommun och landsting. tvåDrygt tredjedelar kommunerna harav
dock avtal överlämnat uppgiften till landstingens för-genom
troendenämnder.

8.6.2 Förtroendenämndernas uppgifter

Förtroendenämndema rådgivande disciplinäraär utanorgan
befogenheter och deras uppgifter allmänt hållna i lag-är
stiftningen. uppgifternaI ingår enligt § främjal kontakternaatt
mellan patienterna och hälso- sjukvårdspersonalen.och Nämnder-

uppgift till enskildaär även och/eller anhöriga förmedlaattnas
den hjälp förhållandena kräver. Enligt lagens förarbeten skallsom
nämnderna bl.a. råd, stödsamtal och hänvisningar till rättge
vårdgivare/vårdnivå. Den enskilde och/eller anhöriga kan få hjälp
med skadeanmälningar till Patientförsäkringen och Läkemedels-
försäkringen så erfordras skrivelser tillsamt när HSAN ocht.ex.
Socialstyrelsen. Nämnden skall arbeta förebyggande bl.a. genom

uppmärksamma ansvariga myndigheteratt på förhållanden som
innebär risker för felaktig eller otillfredsställande behandling.
Korta handläggningstider och smidigt arbetssätt skall känne-ett
teckna verksamheten.

Information nämndernas uppgifter till allmänheten tillochom
personal viktigt inslag iär verksamheten.ett
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arbeteförtroendenärrmdernasKartläggning8.6.3 av

delbetänkande Pa-i sitthar2000kommittén HSUstatligaDen
för-kartläggningredovisat1997:154tienten har SOUrätt aven
detkonstateras1996. Dethösten attarbetetroendenämndemas

för-skötaoch kommunernaslandstingens sätt attbrister ifinns
bristernapåKartläggningen tyder årtroendenämndsuppgiften. att

försjälvavaltkommuneri desärskilt attstora upp-svarasom
någramedharnämnderkommunernasFlertaletgiften. av -

kananmälningar alls. Detingapraktisktundantag taget vara en-
företrädarnakommunalabland dedettillförklaringtrolig att

verksamheten.finns behovintedetuppfattningarfinns att avom
deinnebärorganisation attvaltharFlertalet kommuner somen

indirektdirekt ellersamtidigt hari nämndenförtroendevalda an-
2000HSUsjukvården.ochhälso-ärendenför rörsomsvar

faktiskadegällerdetproblemdetta kan närkonstaterar utgöraatt
intressenpatienternas attsåvältillvaratamöjligheterna somatt

Kommit-verksamheten.förförtroendeallmänhetensupprätthålla
verksamhetlandstingensbrister ifinnsdetkonstaterartén ävenatt

haruppgifter deför de attkansliresurserbegränsadebl.a. genom
i för-Även ledamöternaförekommerlandstingeni attutföra.

ärendenförmednämnderiuppdragtroendenämnden har ansvar
sjukvården.ochhälso-rörsom

erfarenheterYtterligare8.6.4

redogjorde1997:51SOUbrister idelbetänkandetI omsorgom
förtroendenämnderlandstingensfrånerfarenheterjag för om

ochi vårdeninnehållkvalitet ochbemötande,ibrister omsorgen
harenbartderedovisade ettFörtroendenämndema attäldre.om

sjukvården.ochhälso-kommunalafrån denanmälningarfåtal
förtroende-påbedömning,minenligtsannolikt, attberorDet

enskilda,blandså kändintenämndsverksamheten ärännu an-
sjukvården.ochhälso-kommunalapersonal i denhöriga ooh

förtroendenämnder-berörthar flerautredningenyttranden tillI
i rörframkommersynpunkterbil. 5.roll De svarensomnas

tillinformationoch kompetens,ställningnärrmdemasfrämst
behovetuppgifternämndernas samtpersonalochallmänhet om

verksamhet.nämndernasstatistikutformadgemensamt omav en
informationspriddvälbehovetunderstrykerSocialstyrelsen enav

föreslårStyrelsenpersonal. attnärståendeenskilda,tillsåväl som
sjuk-ansvarigamedicinsktoch de..."Verksamhetschefema
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sköterskorna bör åläggas för all personal har kunskapattansvar
förtroendenänmdema och kan informera hur enskildedenom om

skall gå till för framföra klagomål på vårdväga ochatt omsorg
och skall vända sig..." delarJag styrelsens uppfattning.vart man

Förtroendenänmden i Örebro läns landsting understryker be-
hovet allmänt spridd information och föreslår nationelltettav
stöd för detta. Nämnden det bör krav påatt attanser vara
patienternas/närståendes synpunkter regelbundet i arbets-tas upp
lagen i vården syfte skapa kontinuerlig lärande process".att en

8.6.5 Förslag till lag patientnämndom

HSU har i sitt2000 delbetänkande Patienten har SOUrätt
1997:154 föreslagit lag patientnämnd skallen om m.m. som er-

nuvarande lag förtroendenämndsverksamhetsätta inom hälso-om
och sjukvården. Nämndens uppgift utvidgas enligt förslaget till

omfatta all offentligt finansierad hälso- och sjukvårdatt samt
vissa socialtj inom kommunernas vård och omsorg.
Förslaget innebär ñamgått, namnbyte till patient-även, ettsom
nämnder. Nämndens arbetsuppgifter preciseras enligt förslaget i
lagstiftningen på följande sätt.

I varje landsting och kommun skall det finnas eller fleraen
nämnder med uppgift utifrån synpunkter och klagomålatt
stödja och hjälpa enskilda patienter bidraoch till kvalitets-
utvecklingen i hälso- och sjukvården. ankommer särskiltDet
på dessa nämnder att

1 verka för patienter får den information behövs föratt som
de skall kunna tillvara sina intressen i hälso- sjuk-ochatt ta

vården,
verka2 för patienter får den undersökning, vård och be-att
handling tillståndet kräver,som
främja3 kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
hjälpa4 patienter tillanmälan eller kontakta Social-göraatt
styrelsen, länsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, eller patientförsäkringen sådan åtgärdnär en

patienternas önskemål,motsvarar samt att
hålla5 landstingsstyrelsen och kommunstyrelsen underrättade

verksamheten.om
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organisatoris-föreslagit ändring deinte någonKommittén har av
framhållsverksamhet.nämndernaska förutsättningarna för Det

sökerlandsting och kommunerangelägetdäremot det är attatt
be-inrätta patientnämndersamarbetslösningar. Genom att som

landstingens hälso-ochsitter erfarenhet från både kommunernas
i vård-möjligt arbeta med problem helasjukvård blir detoch att

stärkakansliresurserna i syftesamordnakedjan. Behovet attattav
fram.bred kompetens lyftskanslier meddessa och åstadkomma

ställning understryks.självständigaPatientnämndemas
detbedömning utgångspunktenEnligt kommitténs bör attvara

för för-står isjukvårdsverksarnhetenhälso- ochär centrumsom
åtgärder.troendenämndemas

kommitténenligttill socialtjänstområdet börUtvidgningen
hälso-kommunernasbestämmelser i HSLutgå från de angersom

kompetensområdeutvidgadeNämndernasoch sjukvårdsansvar.
sjuk-ochinte hälso-omvårdnadbör allmän anses varasomavse

nänmdemasvidgningenenligt föreslagnavård HSL. Den av
följandeoch harandra stycketkompetensområde 2anges

lydelse.

omvårdnadfrågor allmänockså handläggaNämnden skall om
sjukvårdspersonal iochinte hälso-från personal är sam-som

isjukvårdsverksamhetochband med sådan hälso- angessom
1982:763.och sjukvårdslagen§ hälso-18

betydelsenunderstrykaförslag,vill, i enlighet med HSU:sJag
både kom-och erfarenhetbesitter kunskapnämndernaatt avav

minstintelandstingens verksamhet.och Det väsent-ärmunernas
anhöriga.derasligt i stödet till äldre och

behovetbeträffandefrån HSU 2000stödjer också förslagetJag
verksamhet. Jagförtroendenämndemasbegrepp förett annatav

införs med"patientnämnd"begreppdock helst änett annatattser
nämndensförändringsprocess inomtanke på kommandeatt en

kanlåst till ytterligare begreppverksamhet inte skall ett somvara
begränsande.bli alltför

riktningmin mening iUtvecklingen enligtbör mot att
deochhandläggs hosklagomål oavsettett omsamma organ

socialtellermedicinsktfrånföranleds insatser ettav
i avsnitttill fråga 9.2.återkommer dennakompetensområde. Jag
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Förtroendenämndens för enskildaroll ombudsman ochsom
anhöriga i

lBehovet få rådgivning och ha någon sig tillvända näratt att attav
har synpunkter på vård enskilda ochoch hosär stortman omsorg

deras anhöriga. har också behov få information ochDe att iav
1iupplysningar kan vända sig för få stöd och hjälpvart att Iom man

olika sådana tillgodosesfrågor. första hand skall behov kunnaI
inom berörd verksamhet, hos förtroendenämnder eller hos deen
instanser tillsyn tiotalför redan står till förfogande. Ettsom re-
missinstanser bil. skulle behövas någondock 5 detattanser
form flesta remissvar då fri-äldreombudsman. Deav avser en
stående funktion på nivå. rådgivning skullekommunal Utöver
funktionen medverka till insyn/kvalitetsutveckling. Någrakunna
remissinstanser pensionärs-talar för samråd med iatt
organisationerna till dialog ochskulle utvecklas tätare atten or-
ganisationemas rådgivande stödjasmfl. funktioner skulle mera.

inom särskiltAtt utveckla brukarråd, samrådsgrupper bådeetc.
boende och hemtjänst skulle enligt vissa remissinstanser, fylla en
"ombudsmannafunktion". Flera redovisar pågående aktiviteter för

dialogen pensionärsråd, olika pensionärs-utveckla mellanatt
organisationer och förvaltning/verksamhet.

remissinstansemas uppfattning betydelsenJag delar attavom
ha någon vända sig till för få upplysningar, råd ochatt att

viktigthänvisningar till instans. också ha någonDeträtt är att
kan synpunkter på vården ochta emotsom omsorgen.

Förtroendenämndemas uppgifter och funktion i fleramotsvarar
iavseenden den funktion efterlyses äldreombudsmanna-som

funktionen. förtroendenämndema i omfattningJag störreattanser
behöver utvecklas inneha funktion denmot att atten vara en-
skildes och/eller anhörigas ombudsman. delar här uppfatt-Jag
ningen med HSU framhåller nämndernas uppdrag2000 som som
uttalade företrädare för enskilda och/eller anhöriga. förut-Det

rikt-dock förtroendenämndsverksamheten utvecklas isätter att
ning kunna handlägga frågor och klagomålmot att oavsett om
dessa föranleds sociala eller medicinska insatser.av
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änststatistikSocialtj8.7

socialtj änststatistikstruktur för8.7.1 En ny

Kommunförbundetmed SvenskaSocialstyrelsen har i samverkan
förutformat strukturStatistiska Centralbyrån SCBoch en ny

Omläggningen sker fr. år 1998.statistik inom socialtjänsten. m.0.
statistikens inne-statistikomläggningenSyftet med är att anpassa

socialtjänsten bl.a.inomhåll till dagens struktur och arbetssätt att
uppgifteruppgifter saknas,statistiken medkomplettera t.ex.som

bättreAvsikten uppnåöppenvårdsinsatser. är att sam-enom
statistikenekonomiskaverksarnhetsstatistiken, denordning av

personalstatistiken.och
till-ingår också ökastatistikomläggningenarbetet medI att

användningökadtill informationen bl.a.gängligheten avgenom
statistikens resultat.för redovisningInternet av

uppgiftsinsamlingen kommerförändrade strukturen förDen att
verk-till denanpassning statistikuppgifternamedföra bättre aven
äldre.i vård ochbedrivs kommunernassamhet omsorg omsom
olikaenhetliga definitioner för debetydelsefulltSärskilt är att

sannoliktFörändringarna kommerverksamheterna utarbetats. att
följa utvecklingenmöjligtunderlag detsäkrare gör att avsomge

mellanjämförelserochäldrevården och göraattomomsorgen
dei uppmärksammatregioner. har kap. 3kommuner och Jag stora
regionerochförekommer mellan kommunerskillnader som
ochomfattning inriktning vårdenkostnader, ochavseende om-av

förinte minst betydelsestrukturen haräldre. Densorgen om nya
skillnadernauppföljningar bl.a.ochkunna analysergöraatt av

ochkostnader för vårdenmellan kommunernas menomsorgen
kvalitet ikostnader ochsamband mellanockså analyser av

verksamheten.
intepersonalstatistikenhar i kap. uppmärksammat7Jag att

respektivei hemtjänstsärskiljer uppgifter personal sär-t.ex.om
funktions-respektiveverksamhet för äldreskilt boende eller

ipersonalinte heller uppgifterhindrade. Statistiken innehåller om
uppgiftsinsamlingenenskild förutsätterverksamhet. Jag att om

tilloch ledakommer utvecklaspersonal i vård och attomsorg
förhållandet.Översikter vadbättre underlag och ärän som nu
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överväganden förslagoch9

Inledningl

bemötandetbeskrivit hurjaghar avutredningsarbetetUnder
påinriktas treförändringarutvecklasäldre kan somgenom

områden.

inflytandefåmåstenärståendederasochäldreEnskilda-
situation.sinöver

kunskaptilltillgångfåmåstefunktionerolikaiPersonal- ochkunskapsinanvändaarbetei sitt er-möjligheteroch att
farenhet.

respektenäldreomsorgen,förprincipernagrundläggandeDe- värdighetochtrygghetintegritet,självbestämmande,för
kanbådetillsynsverksamhet gesommåste värnas engenom

kontroll.vägledning och utövagod

vårtiäldreförsituationenframförtkapitel atttidigareiharJag
ochprioriterasmåstesynnerhetiäldreomsorgenochsamhälle

deldenfrånbildersnabbaenbart avintesynlig,bli genom
förutsättningarmateriellaochvärderingardärverkligheten

speglassjälvklartmåstesituationerSådanakollapsat.tragiskt
Detförändringar.kraftfullaförföremålbliframföralltoch
krä-bemötandet. Detgodautveckla detförintedock atträcker

tillgängligatillledakan attanalys re-ochreflexioner somver
Detbästapå sätt.användsmateriella,ochmänskligasurser,

uppfattningklarochbeslutochmålitydlighetockså enkräver
punkt-enbartförbättraskanintevillkor genomäldresattom

för-berördaallasanningen ärsjälvklara attheltinsatser. Den
hurkunskapbl.a.mångapå sätt omspeglastjänar genomatt

vuxit fram.samhällsinsatserochnutida synsätt
äldreomsorgenibemötandetgodadetprioriteringEn av

behöverarbetemålmedvetetochlångsiktigt sominnebär ett
personal,närstående,älva,äldreblandnivåerallapåeldsjälar

politiker.ochintresseorganisationer

17-15149
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Jag vill läsanvisning till detta kapitel. inteDet heltge en är
fristående hör medutan vad tidigare beskrivits isamman som
betänkandet. finnsDär exempel på arbetssätt, insatser, utbild-
ningsinnehåll utvecklas på flera håll behö-osv. som men som

få spridning och förstärkas i vissa fallver de förslaggenom-
finns här i detta kapitel, i andra fall insatsersom på kortgenom

och lång sikt jag beskriver och förordar i anslutning tillsom
varje område. Jag har också mig fri gåansett utanförattvara
mina direktiv i frågor där jag funnit sambandnära med andra
insatser och kan utveckla det goda bemötandetprocesser som

äldre. Det gäller bl.a. i viktiga frågorav personalensrörsom
utbildning.

9.2 Trygghet i vård och omsorg

9.2.1 Tillsynen vård ochöver äldreomsorg om

Mitt förslag: Den socialtjänstutredningennya ges av re-
geringen tilläggsdirektiv innebär utredningen får iattsom
uppdrag möjligt läggaatt framsnarast delbetänkandeett om
tillsynsfrågoma.

Skälen för mitt förslag: I delbetänkandet brister iom omsorg
SOU 1997:51 definierade jag, efter min kartläggning vår-av
den och äldre, vissa områden inom vilka jagomsorgen om
gjorde bedömningen utredningen skulleatt lägga förslag. Ett

dessa områden tillsynen. Jag frågan tillsynav attvar anser om
måste få högsta prioritet i den socialtjänstutredningensnya ar-
bete.

Respekten för enskildas självbestämmande, integritet,
trygghet och värdighet styrande principer för svensk äldre--

kräver stark tillsynsverksamhet. Den böromsorg bl.a.en-
kännetecknas enskildatt och närstående på lättav man som ett
tillgängligt skall kunnasätt nå tillsynsfunktionen och där för-

sig blivänta bemött medatt respekt för sina synpunkter samt
kunna hysa tilltro till aktuella förhållandenatt blir föremål för

aktiv, effektiv och allsidig belysning utförd meden god sak-
kunskap och inlevelse i äldres situation.

Tillsynsverksamhetens samlade kunskaper och erfarenheter
behöver på olika återföras tillsätt verksamheterna bl.a. som
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höjafortlöpandeförochutbildningsinsatserolika attiunderlag
med-På såinnehåll. sättochvårdenskvaliteten i omsorgens

och före-kunskapsuppbyggnaditillsynsfunktionenverkar
byggande processer.

ochvårdinomförhållandenoacceptablaVissa somomsorg
visarutredningsarbetetundermedi kontaktkommitjag har
Medtillsynsverksamhet.tydligkraftfull ochbehovet enav

vidgripa inkunnasnabbtfunktionenbådejag attdetta avser
kontroll-löpandedenochmissförhållandenmisstankar om

olika frågor.iuppföljningarbredarefunktionen samt
tillsynförstärkttydlig ochförbättringardeUtöver ensom

förliksomnärståendeoch derasenskildaförinnebärakan -
ochvårdeninompersonalenengageradeden omomsorgen

samhällsnivå.påaspekterväsentligamycketjagäldre ser- solidarisktvi itvivelalltställt ettmåste attDet utomvara
värdigttillmöjligheteroch deras ettäldresamhälle värnar om

påtaglighysermångajag konstaterakan attliv. Just ennu
äldre. Sam-förinsatsersamhälletsiinnehållettillmisstro

prin-övergripandedemålen,nationellademellanbandet
tilltillitBristandeifrågasatt.blirverklighetenochciperna,

närståendeochenskildaförlidandeorsakarframtidens omsorg
tillledadettakanpersonal. Sammantagethosoch skapar oro

dåligt bemötan-ochochi vården ettinnehållsämre omsorgen
de.

tydligabehovfinnsdetdärförbedömningMin är att av
vård ochgodskapasyftetmarkeringar att omomsorgenav

godamångagenomförsdetmedvetenväläldre. attJag är om
tillsyns-nuvarandeoch kompetenskunnighetmedinsatser av

jagfinnerbehovenskildasiutgångspunktMedfunktioner.
in-bättreförstärkningi behovtillsynendock äratt genomav

verksamhetenisamordningolika kompetenser,tegrering av
funktioner.ochi uppdragtydlighetoch

bl.a.uppdragiharsocialtjänstutredningen attDen nya
regionalslagkraftigutvecklamöjligheterna attpröva meren

bördettahuvudman. Jagstatliga attmedtillsyn ansersamma
förhållandenaocksåhuvudalternativ. Jag attutgöra ett anser

Regeringenmed förtur.tillsynenfrågornamotiverar tasatt om
tilläggsdirektivsocialtjänstutredningendenbör somnyage

möjligt läggauppdragfår iutredningen snarastattinnebär att
skulledettaMottillsynsfrågoma.delbetänkandefram ett om

till dessavvaktabör atttillsynenförslaganföraskunna att om
sittinomsocialtjänstenfrågorandrautredningen utrett om

ochvårdeninomsituationendockfinneruppdrag. Jag att om-
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äldre behöver och snabbare handläggning.sorgen om en annan
delbetänkandeEtt från den socialtjänstutredningen skullenya

med fördel kunna omfatta grundlig analys nuvarandeen av
tillsynsfunktioner och leda till i fall interimistiska förslagvart

förstärkt tillsyn äldreomsorgen.överom en

9.2.2 Ett vidgat för personal i kommunalansvar
hälso- och sjukvård

Mitt förslag: Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen
1994:953 åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården åliggandelagen, lagen 1994:954 om
disciplinpåföljd på hälso- och sjukvårdens områdem.m.
disciplinpåföljdslagen och lagen 1996:786 tillsynom

hälso- och sjukvårdenöver tillsynslagen skall även avses
all personal medverkar i hälso- och sjukvård i formsom av
vård, undersökning eller behandling enskilda och ärav
verksam

vid sådana boendeforrner, bostäder eller dagverksam-
heter i 18 § första stycket HSL,som anges

inom hemsjukvård enligt 18 § andra eller tredje
stycket HSL.

Skälen för mitt förslag: Socialstyrelsen har i sin SoSrapport
Ädelreforrnen.1996:2 gjort bedömning effekternaen av av

konstaterasDet bl.a. minskningen antalet platser inomatt av
såväl akutsjukvården geriatriken de förkortade vård-samtsom
tidema Ädelrefonnen.de tydliga effekternautgör mera av
Vidare framhålls i det, konsekvensrapporten att som en av
utvecklingen inom akutsjukvården, ställs ökande krav på
primärvård och kommunal äldreomsorg, bl.a. på kommunernas
insatser inom de särskilda boendeforrnema. Framförallt har
vården med demens blivit växande uppgift lik-av personer en

omhändertagandetäven i livets slutskede.som av personer
Socialstyrelsen anför sjukhemmen har kommit fåatt att ta
hand den växande andelen mycket gamla och svårt sjukaom

med omvårdnadsbehov.storapersoner
Långt ifrån alla kommuner har enligt Socialstyrelsen för-

mått denna utvecklingmöta med erforderlig kompetent per-
sonal ändamålsenlig organisation.samt
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finansiering ochsjukvårdensochhälso-Kommittén or-om
Behovdelbetänkandei sittframhåller2000ganisation HSU

1996:163del SOUanalys, A, attvårdenioch enresurser -
detÄdelrefonnen slutskede,i livetsvården närmedförthar att

isjukvårdenfrånutsträckning förtsi överde äldsta,gäller stor
23.äldreomsorgtill kommunernaslandstingen
Socialutskottetsnågramig viduppehållaocksåvillJag av

utskottsbetänkanden.
äldrefrågorhandlarutskottsbetänkandetförstaDet om

iutskottetbetänkandei detta1996/97:SoU7. attDet uppges
tydligäldrefrågor. Enutfrågninganordnademaj 1996 omen

deutfrågningenkan dras är attutskottetenligtslutsats avsom
tidiga-patienterfåttharboendeforrnema översärskilda ta som
Mångageriatriken.ochinternmedicineninomvårdats t.ex.re

tek-medicinskt,insatserbetydandekräverdessa personerav
successivtharVårdtyngdenomvårdnadsmässigt.niskt och

detpåtalatsofta hardet attvidare bl.a.ökat. attDet uppges
speci-i äldreomsorgen,insatsernamedicinskaibrister definns

boendet.särskildaellt i det
miguppehållajag villutskottsbetänkandetandraDet som

1996/97:SoUl3. Iäldreomsorg,betänkandevid gäller ett om
organisa-ochtillsyns-diskuterarutskottetmedsamband att

kommunernasmellanframhållstionsñågor gränsernaatt
haravseendeni vissasjukvårdenochhälso-ochsocialtjänst

år.underluckrats senareupp
bakommotivenhar detovanstående sagtsmestaGenom om
Hälso-vadtillhänvisaocksåvillförändring. Jagbehovet av

8.2avsnittframhållittidigareansvarsnämndsjukvårdensoch
gränsdragnings-uppståttharnämligen detutredningen,till att

Ädelreformen före-oftadetochanledning attmedproblem av
personal-olikamellandelegeringrutiner förbristandekommer

betänkandetremissinformellaminpåI omavsvarengrupper.
ibl.a. Kammarrätten1997:51 harSOUbrister i omsorg

frågordetagitHandikappombudsmannenStockholm och upp
särskilt fram-ocksåvillavsnitt 8.2. Jagaktuella,här är sesom

tillfällig-detregler kannuvarande nästanmedhålla att vara
ochhälso-skallanställdheter styr somansesenomsom

omfattasdärmedinte ochellersjukvårdspersonal ansvars-av
sjuk-biträdervårdbiträdeinte. Omeller ettt.ex. ensystemet

vårdbiträdet ansvarssystemet.omfattassköterska av
legitimeradbiträdervårdbiträdethärtillAnledningen är att en

däremot under-biträdervårdbiträdetOmyrkesutövare. en
intehonomfattasvårdbiträdesköterska eller annatett av
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Detta gäller såvitt kan förståsansvarssystemet. oavsett om
undersköterskan eller det andra vårdbiträdet har fått i delega-
tion utföra arbetsuppgiften ifråga. vill också iatt Jag samman-
hanget framhålla mycket talar för utvecklingenatt att mot att
kommunerna får hand allt fler människorta med stortom
vårdbehov kommer intensiñeras.att

Kommunal hälso- och sjukvård enligt 18 § HSL i deutövas
särskilda boendeformerna, dagverksarnhetema och hemsjuk-
vården i de kommuner där kommunal hemsjukvård finns. Jag

all personal sysslar med hälso- sjukvårdatt och ianser som
dessa fall bör betraktas hälso- och sjukvårdspersonal.som

innebärDetta vidgning begreppet hälso- och sjukvårds-en av
personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kon-
sekvensen härav enligt åliggandelagen,är att ansvarssystemet
disciplinpåföljdslagen och tillsynslagen utvidgas i motsvaran-
de mån.

Utvidgningen begreppet hälso- och sjukvårdspersonalav
bör ske tillägg i åliggandelagen. ändringEn där f°arettgenom
till följd utvidgningen begreppet hälso- och sjukvårds-att av
personal också kommer gälla för disciplinpåföljdslagen ochatt
tillsynslagen. villJag vidare här ånyo vad jag framhållitnämna
i nämligen8.2, jag inte anledning på grund detatt attser av
förslag jag lägger fram föreslå ändring i hälso- sjuk-ochsom
vårdslagen.

Förslaget utvidga ansvarsreglema gäller personalattom
medverkar i kommunal hälso- och sjukvård i form bl.a.som av

vård. Begreppet vård får härvid enligt min mening haanses en
vid innebörd. villJag här knyta till de beskrivningar be-an om

vård finns i förarbetena till åliggandelagen.greppet Detsom
i propositionen till åliggandelagen,sägs tidigare återgivitssom

avsnitt bl.a.8.2 det torde självklart personal vidatt attvara
sjukhus och andra inrättningar fullgör direkta eller indi-som
rekta uppgifter inom området individinriktad patientvård eller
åligganden med anknytning härtill bör omfattasnära av

Ävenåliggandelagens bestämmelser. mitt förslag inteom
handlar vård på vårdinrättning jag alltså dessaattom en menar
motivuttalanden bör kunna tjäna vägledning i denävensom
här aktuella situationen. vill ocksåJag tillägga i begreppetatt
hälso- och sjukvård ingår omvårdnad. Detta har tidigare be-
skrivits i avsnitt 8.2.

Mitt förslag innebär undersköterskor och vård-att t.ex.
biträden i de särskilda boendeformerna i utsträckningstörre än
tidigare kommer hälso- och sjukvårdspersonal.att anses som
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undersköterskoma skallvårdbiträdena ellerFrågan ansesom
beroende iblir inte hellersjukvårdspersonalhälso- och avsom

ellerlegitimerad yrkesutövarebiträdavad mån de kan enanses
kanarbetsuppgifterna. Därmeddelegation utförahar fått i att

byråkrati undvikas.också viss
föreslagit handlarjagpå detvidgatEtt sättansvarssystem

sig. Frågan har ytterligareiinte enbart ansvarssystemetom
yrkesrollen. Kompetensendimensioner. handlarDet även om

stärkas försjukvården behöverochinom hälso-hos personalen
ske.och kan Detutveckling skettden väntasmötaatt somsom

iintresseiligga såväl kommunenskommer egetatt ar-som
Kompetenshöjningen kanbetstagarorganisationemas intresse.

utbildningsinsatser. Ettstånd ökadefrämst komma till genom
möjligheterkan ökadekompetenshöjningeninslag iannat vara

landstingens hälso-inomhåll, främstfå praktisera på andraatt
andranaturligtvis också handlasjukvård. kanoch Det om

för-svåradock kankompetenshöjande åtgärder attvarasom
behovindividuellalokala ochmåste utgå frånochutse som

höjdframhållasocksåförutsättningar. Slutligen kanoch att en
sittklaramöjligheter bättrekompetensnivå inte bara att avger

arbetsuppgifterna ikompetensnivå ocksåhöjdarbete. En ger
sig högre status.en

hemsjukvårdenlandets kommunerhälftenungefär ärI av
påöverlåtit hemsjukvårdenLandstingen har därkommunal.

Övriga utföraskyldighetenlandsting kvarharkommunerna. att
inte landstingens hem-omfattarMitt förslaghemsjukvården.

bedriver sådanlandstingensjukvård. Anledningen är näratt
finnsi vården.socialtjänsten Detofta personal frånvård deltar

andraLedningsfrågor ochhuvudmannaskap.dubbeltalltså ett
situation behövakanuppstå på grund dennafrågor kan avsom

ytterligare.utvidgasinnangranskas ansvarssystemetnärmare
mig föreslagnadenbör dockSom första ut-stegett av

och inne-genomföraskunnavidgningen ansvarssystemetav
jag tidigarebära de fördelar nämnt.

sjukvårds-hälso- ochdär begreppetYtterligare lagen
1992:563tidigare lagenjagpersonal används nämnt,är, som
sjukvården.inom hälso- ochförtroendenämndsverksamhetom

sjukvårdspersonalhälso- ochdefinition begreppetNågon av
mig föreslagnaifrån- denutgårfinns inte i denna lag. Jag att av

tilläfnpli för denna lag.utvidgningen kommer ävenatt gvara
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9.2.3 Höjd utbildningsnivå för handläggare och
arbetsledare

Min Utbildningsnivånbedömning: för handläggare och ar-
betsledare inom äldreomsorgen måste höjas anknyt-genom
ning till socialhögskolorna med innebörden utbildningenatt
leder till kompetensnivå socionomexamenmotsvarande och
får anknytning till forskning.nämnareen

Skälen för min bedömning: Noterade brister i rättssäker-
het vid biståndshandläggning se avsnitt liksom7.10 ökande
krav på biståndshandläggningens innehåll och på nödvändig
samverkan mellan flera kompetenser leder till min bedömning

biståndshandläggare/behovsbedömare måste på bättreatt ett
förberedas inför sina viktiga arbetsuppgifter. Innehållet isätt

utbildningen bör anknyta till socialtkunskapsornrådet arbete.
Förändrade behov hos både enskilda och verksamheterna inom
vården och äldre innebär också ökande krav påomsorgen om
arbetsledarfunktioner. Detta har genomgående framförts av
olika fackliga organisationer, intresseorganisationer,grupper
anhöriga m.fl.. Arbetsledama har mycket betydelsefullen
funktion för kvalitetutveckla och innehåll i verksamheten.att

leder till jagDetta också för dessa yrkesgrupper be-göratt
dömningen utbildningsnivån bör höjas och anknytas tillatt
socialhögskolorna. lång rad utredningar avsnitt harEn se 7.5
kommit till slutsats vilket stärker min uppfattning.samma

9.2.4 Kunskapslyftet för redan anställda

Mitt förslag: Regeringen initiativbör till viss delta att av
tillgängliga inom det s.k. kunskapslyftetresurser reserveras
för redan anställda inom den kommunala äldreomsorgen.

Skälen Cirka fjärdedelför mitt förslag: anställdaen av nu
vårdbiträden inom kommunernas äldreomsorg saknar helt eller
delvis gymnasiekompetens. kunna redan uttaladeFör mötaatt
och inomökande krav vården och äldre detäromsorgen om
oundgängligen nödvändigt beakta behov formellatt av
grundutbildning. Den nödvändig utgångspunkt förutgör en
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kompetenshöjning.förformerandraochfortbildningsinsatser
fåförhållanden börrådandeunderkommunernaJag attanser

kompetens-fonnelladenhöjasnabbtmedverkan attstatens
innehållochkvalitetäldreomsorgensförochhosnivån stora

betydelsefulla grupper.

Hemsjukvård9.2.5

uppdragiSocialstyrelsenbörRegeringenförslag:Mitt ge
ochdokumenterafortlöpandenivånationell rappor-påatt

ochkommunerinomutvecklinghemsjukvårdenstera om
landsting.

erfaritjagvadanledningMedförslag:mittförSkälen av
uppmärksammajagvillutredningsarbetetunder

förÄdelrefonnen, verkanämligen attför enutgångspunkterna
kompetens-medicinskaochsocialamellansamverkanbättre

behov.enskildasefterområden
ÄdelrefonnensedanvunnitskunskapdenGenom som

meningminenligt ändet1992 ange-kraft åri är merträdde
socialamellanintegreringochsamverkanpåskyndaläget att

hemsjukvården.ikompetensområden, t.ex.medicinskaoch
enskildassådan ärför samman-Utgångspunkten processen

flerafråninsatsersamordnadeochkvalificeradebehovsatta av
kompetensområden.

förfördeltill ävensådan ärJag att processenanser
i frågor rörmetodutvecklingochkunskapsuppbyggnad som

Enochvårdbehovenskildes omsorg.sammansattaden av
olikamedläkaretilltillgångenberörfrågaväsentligmycket

fåmåstefråga stordennaJag attspecialistkompetens. anser
blilämpligtpå sättochföljasbl.a.ochuppmärksamhet noga

uppdragdetåtgärderbehövliga somförföremål genom
Socialstyrelsen.tillriktabörförslagmittenligtregeringen

integreringochsamverkankvalitetsutveckling,följaFör att
statistiknationelltilltillgånghaväsentligt somdet attär en

Beträffandeochvårdendelarolikabelyser omsorgen.av
landstingochi kommunerhemsjukvårdenutvecklingen av

ochstatistiknationellsamladdokumentationsaknas genom
ochinnehållutvecklingenbeskrivningar upp-avavgenom

Regering-brist.allvarligmeningminenligtgifter. Detta är en
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bör därför Socialstyrelsen i uppdrag på nationell nivåatten ge
fortlöpande dokumentera och hemsjukvårdensrapportera om
utveckling.

9.2.6 Förtroendenämndema

Min bedömning: HSU 2000 har i sitt delbetänkande Pa-
tienten har SOU 1997:154 föreslagiträtt lagen om
patientnåmnd skall nuvarande lagersättasom om
förtroendenämndsverksamhet inom hälso- sjukvården.och
Nämndernas uppgift utvidgas till omfatta offentligtallatt
finansierad hälso- och sjukvård vissa socialtjänst-samt
uppgifter inom kommunernas vård och Jagomsorg. anser
för min del ansvarsområdet bör utvidgas ytterligare.att Ut-
vecklingen bör enligt min mening gå i riktning för-mot att
troendenämndema eller vad de i framtiden kommer attnu
kallas behörighet behandla klagomål deatt oavsettges om
föranleds brister inom medicinskt eller socialtett ettav
kompetensområde.

Mitt förslag: lagen 1992:563I förtroendenämnds-om
verksamhet inom hälso- och sjukvården tillförs föreskriften

innebördenmed förtroendenämndema har skyldighetatt att
informera allmänheten sin verksamhet och dess syfte.om

Skälen för min bedömning och mitt förslag:

F örtroendenämndernas ansvarsområde
Jag har tidigare berört äldres behov inteochatt är sammansatta
enkelt kan delas in i sociala respektive medicinska insatser.

harJag också konstaterat det för socialtjänstens verksamhetatt
saknas möjlighet enskild och anhörig kunna vända sigatt som
till instans liknande förtroendenämnden med synpunkteren
och klagomål. enligtDet bör min mening finnas lika möjlig-
heter föra fram synpunkter och klagomål på verksamhetatt
inom socialtjänsten inom hälso- sjukvården.och Enskildasom
och anhöriga skall också kunna vända sig till instanssamma

vad Synpunkterna och klagomålen gäller. vill där-Jagoavsett
med gå längre det förslag HSU 2000 lagt i denna fråga.än som
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remissmin informellapåRemissinstanser har svarsom
sig tillvändafinns någondetbetydelsenframhållit attattav

hänvisning till instansråd ochupplysningar,for få rättatt men
Några harklagomål.ochsynpunkterframföraforäven att

verksam-kommunalai denäldreombudsmanframhållit att en
örtroendenämnderna kanfunktion.sådan Fskulle fyllaheten en

funktiondendesåmin mening utformasenligt motsvararatt
efterlyses.som

Informationsskyldigheten
lands-kommunal ochinompersonalfrånFrån allmänheten,

utbildningsinstitutionersjukvård,ochtingskommunal hälso-
detmil. påtalatssjälva harfortroendenämnderna attfrånoch

nämndernasinformationenbrister ifinnshållpå många om
medvetenvälsyfte och arbetssätt. Jagverksamhet, deras är om

uppmärksamhetförtroendenämnder attvissa ägnat storatt
broschyrer,annonskampanjer,bristeravhjälpa dessa genom

föreskriftfinns behovdetjagdettaTrots att enavanserm.m.
verk-sininformeraskyldighetnämndernas att omangersom

stärkakanmarkering i lagensådansamhet. Jag attanser en
huvud-förutsätterställning. Jagfortroendenämndernas att

funktionfortroendenämndernasupplyserocksåmännen om
sina verksamheter.inom
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9.2.7 Kontaktperson och god man

Mina förslag:

Kontaktperson
Socialtjänstlagens bestämmelser till biståndrättnya om
kompletteras med bestämmelser till bistånd irätt annatom
form kontaktperson. uppgiftDennes bör hjälpaattav vara
den enskilde i personliga angelägenheter och i övrigt med-
verka till han/hon får tillgång till sociala kontakter.att
Beslut till bistånd i form kontaktperson skallrättom av
kunna överklagas i den för förvaltningsbesvär gällande ord-
ningen.

God man
Socialstyrelsen i uppdrag för infonnations-attges svara
insatser möjligheterna få god utsedd förattom en man per-

på grund sitt hälsotillstånd hjälpbehöver medson som av
bevaka sin förvalta sin egendom och/eller sörja föratt rätt,

sin Inforrnationsinsatserna ibör första hand riktasperson.
till enskilda, anhöriga och andra närstående till kom-samt

intresseorganisationer och anhörigföreningar mil.muner,
Syftet inforrnationsinsatsemamed öka användningenär att

stödfonnen godav man.

Skälen for mina förslag:

Kontaktperson
Stödfonnen kontaktperson kan f.n. serviceinsatsges som en
enligt lO § socialtjänstlagen. Insatsen används dock i liten om-
fattning för äldre.

Personlig stöd i fonn kontaktperson kan emellertid bidraav
till utvidga den enskildes sociala nätverk och in-att ettvara
dividuellt vardagligt stöd. Det nätverk finns anhörigasom av
kan kompletteras bl.a. i de fall anhöriga bor på ochortannan
tillfällena i vardagen färre. Att ha kontakt-mötasatt är en

också värdefull möjlighet för dem inte harärperson en som
anhöriga/närstående. kontaktpersonEn behärskar densom en-
skildes språk tillgång för äldre från andra länder. villär Jagen
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dövaäldregällerdetbehovmotsvarande näruppmärksamma
kanVidare attnämnasteckenspråk.påkommunicerarsom

1993:387enligt lagenkontaktpersonfåmöjligheten att en
LSSfunktionshindrade är ut-vissatillserviceochstödom

rättighet.formad ensom
böräldreför ut-kontaktpersonsverksamhetenJag attanser

inledaskunnabör utanutvecklingdennaochvecklas att
uppdragtilläggasammanhanget attivill somdröjsmål. Jag

fonnaliseradkanocksåeventuelltkontaktperson meraenvara
kompletterafrivilligorganisationer attimedlemmarförform

mittenligtKontaktpersoninsatser.samhälletsochanhörigas
kontaktmannaskap,arbetsmetodikenfrånsigskiljerförslag

avsnitt 7.10.iutvecklarvilket jag
fåmöjlighetenvarför attanledningnågoninte enJag ser
Somservicefråga.tillbegränsadskullekontaktperson envara

delbe-sittiSocialtjänstkommitténföreslogtidigarejag nämnt
SOUsocialtjänsteninombiståndtilltänkande Rätten

preciseras. Dennaskullebiståndtill1993:30 annaträttenatt
tilldessa rättpunkter. Ensjuiskulleprecisering vargöras av

kategoriTill dennastöd.personligti formbiståndannat av
kontakt-i formbiståndbl.a.betänkandetenligthänfördes av
förslagetmedAvsiktenStödfamilj.person/kontaktfamilj och

skulleutseddkontaktpersonfåmöjlighetenbl.a. attatt envar
preciserad rättinföraFörslageträttighet. atttill engöras omen

inte.genomfördesstödpersonligtbistånd i formtill armat av
stödformenönskarjagutvecklingstånd dentillfåFör avatt

irättighetfinnasbördenjagkontaktperson att som enanser
denresultatetskekunnabör attutansocialtjänstlagen. Detta av

Skäletavvaktas.socialtjänstenutredningeninleddanyligen om
fattatnyligen.såriksdagenförslagdetta närläggerjagtill att

påinsatsdennasocialtjänstlageni är attändringarbeslut om
vardagenikvaliteterenskildedentillförakanenkelt sättett

hans/hennesutifrånvalfrihetmedgerinsatsen storoch att
önskemål.

God man
kontakt-verksamhetenutvecklingskedet börLiksom aven

verksam-utvecklingockså skedetböräldreför avenperson
forrelevansharuttalanden ävenminaför äldregodheten man

förvaltare.stödfonnen
engageradgod utövatförordnande per-Ett av enmansom

ochstödenskildeden ettverkningsfullt sättpåkan ett geson
An-avseenden.betydelsefullaiställninghans/hennesstärka
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hörig kan, han/hon fyller de krav uppställs för för-om ettsom
ordnande god Detta kan fördelaktigt ivara man. vara avseen-
den gäller bevaka respektiveatt sörjarätt för vilketsom person
måste bygga på god förtrogenhet med den enskildes levnads-
omständigheter och önskemål. Som tidigare avsnittangetts
5.3 godeär uppgift bevaka den enskildesattmannens rätt,
förvalta hans egendom och sörja för hans Godeperson. man-

uppgift enligt min meningär inte personalnens att ersätta men
de övrigaatt, utöver uppgifterna, i sin huvudmans intresse

följa kvalitet i insatseratt önskemål, in-motsvarar personens
och behov.tressen Jag den uppgift godeattmenar som man-

har enligt föräldrabalken sörja för kan hanen att dettaperson
innehåll.

Som framhållits tidigare avsnitt 5.3 bör det, enligt för-
arbetena till föräldrabalken, vid utseende god beaktasav man
möjligheten den behöver personligatt omvårdnad kan fåsom
detta anhöriga inom för kommunens sociala verk-av ramen
samhet eller på sjukvårdsinrättning. Vidare bör inteprövas om
den enskildes rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kan bli
tillfredsställande skötta, bankst.ex. notariat-genom en
avdelning, advokat eller förtroendeman.arman

Det inte alldeles lättär tolka vad kanatt med attsom menas
den behöver personlig omvårdnad kan få dettasom av an-
höriga inom för kommunens sociala verksamhet. Enbartramen
det förhållandet det finns anhöriga kanatt dock enligt min
mening inte innebära minskade möjligheter få godatt ut-man
sedd.

ÄdelreforrnenGenom har enskilda flyttat från Vårdin-
rättningar inom landstingen till boende i främst särskilda
boendeformer. Detta boendeutgör och denett enskildeseget
självbestämmanderätt och valfrihet har fått starkare be-en
toning. Detta bör också beaktas den enskildenär önskar få en
god utsedd för sig.man

Den vikt tillmäts stödfonnen god kan ocksåsom man ex-
emplifieras med det i 42 § andra stycketatt socialtjänst-
förordningen 1981:750 föreskrivs socialnämnden skallatt
anmäla till överfönnyndaren den finner god ellerattom man
förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon.
Socialstyrelsen framhåller i sina allmänna råd angående an-
mälan inomövergrepp kommunernas äldre- ochom
handikappomsorg den därtill knutna hälso-samt och sjuk-
vården SOSFS 1996:11 S fungerande godmanskapatt ett- -
bl.a. kan förhindra ekonomiska oegentligheter.
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ochstödlageni § 6det 15ocksåkan attDet nämnas om
till kom-hördetfunktionshindrade atttill vissaservice anges

överfönnyndarentill näranmälauppgifter per-att enmunens
förvaltare.ellergodbehövakan antas manson

inomdetföromständigheternaalltså atttalarSammantaget
kunnabörgodföräldrabalkeniregelsystemgällande manom

godstödformenanvändningenutvecklingske manavaven -
betonarf.n. attstarkare ansvaretkanske änanvändning somen

sörja för person.
förarbetenaiuttalandena mot-såskulledetOm attvara

påäldreforgodanvändningenutvecklingverkar manavaven
iskeändring börintebörönskarjag övervägasdet sätt om

föräldrabalken.
för-följandepåuppmärksamhetenockså fästavillJag

regelifårundertecknasfullmakthållande. När personenen
foretar.han/honrättshandlingdenmedvetenvälantas omvara

såförsämrasdock atthälsotillstånd kanenskildes per-Den
ellerfullmaktenåterkallamöjlighetenminnsinte attsonen

möjlig-dennainfonnationsigtill attförmågasaknar att ta om
sågällerfullmakteninnebärapraktikeni attkanhet finns. Det

godbiträds ärlivet. Närilänge manär avpersonenpersonen
överför-understårGodearmorlunda.förhållandena mannen
sittårligenhar rapporteraochtillsyn att upp-myndarens om

sinasköterintegodeOmÖverförmyndaren.tilldrag mannen
uppdraget.frånskiljashanuppgifter kan

användningökadutvecklingståndtill motfå avFör att en
informationsinsatser,särskildabehövsgodstödforrnen man

förordnandetintegodupplyses även,bl.a.detdär att omman
enskildesför densörjauppgifttillhar att per-har begränsats,

börInfonnationsinsatsemahans/hennesbevaka rätt.ochson
personalsocialtjänstensochnärståendeäldre,till bl.a.riktas

framhävaAvsiktenintresseorganisationer. är attolikasamt
medrådgivare/biträde storuppgiftergode ensommannens

ochbehovindividuellainflytande,införlyhördhet personens
levnadsomständigheter.till godarätt

perspektiv betonasindividuelladettaviktigtockså attDet är
goderekrytering män.vid av

erforder-deföruppdragibör attSocialstyrelsen svarages
inforrnationsinsatsema.liga
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9.2.8 Individuell plan

Mitt förslag: Den enskilde skall kunna begära att en
individuell plan med beslutade och planerade insatser upp-

inomrättas socialtjänsten i samråd med honom/henne. I
planen skall redovisas åtgärderäven vidtas andra änsom av
socialtjänsten. Planen skall fortlöpande och minst gången

året omprövas.om

Skälen för mitt förslag: Socialstyrelsen har utfärdat före-
skrifter och allmänna råd inforrnationsöverföring ochom sam-
ordnad vårdplanering. Så fort underlag föreligger patientatt en
efter utskrivning från sjukhus behöver sociala insatser och
hälso- och sjukvårdsinsatser bör samordnad vårdplaneringen
inledas. Den syftar till skapa förutsättningar föratt detatt
kommande överförandet till socialtjänsten kan ske på såett
smidigt möjligtsätt och den enskildes behov olikaattsom av
insatser kan tillgodoses Vad här tyder påsnarast. sagts attsom
den samordnade vårdplaneringen i huvudsak synes vara en
planering inför överförandet den enskilde från den slutnaav
vården till socialtjänsten. Denna vårdplanering givetvisutgör

värdefull insats till stöd för den enskilde. Jag har också tidi-en
redogjort för planer inom landstingensupprättas ochgare som

kommunernas hälso- och sjukvård finnsDet alltså ettm.m.
flertal bestämmelser och allmänna råd upprättande pla-om av

Dessa planer dock inte socialtjänstinsatser underner. avser
löpande vård och enskild. harJag också fåttmera omsorg av

synpunkter på det bör införas bestämmelseatt individu-en om
ell plan stöd för dem inte omfattas föreskrifter ochsom som av
allmänna råd informationsöverföring och samordnad vård-om
planering. kanDet situationer inte omfattas be-avse som av
stämmelserna kommunernas betalningsansvar för vissom
hälso- och sjukvård, dvs. med så korta vårdtider attpersoner
något betalningsansvar aldrig blir aktuellt.

Jag för min del den enskilde skall kunnaatt begäraanser en
individuell plan enligt socialtjänstlagen. Jag således attanser
det i socialtjänstlagen bör införas bestämmelser om upp-
rättande plan. Ansvaret för upprättandet planen börav av
socialtjänsten ha och syftet med den bör den skallattvara

stöd för arbetetutgöra med de insatserett behövs. Det ärsom
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enskildainformerasocialtjänstenför att omuppgiftockså en
plan.individuellbegäramöjligheterna att en

individuellsådanenskildedentilläggavillJag att engenom
ochplanerasåtgärderdeinflytande överplan kan somettges

ifråga.skall kommainsatserolikaöverblick närfå överen
ochintressenenskildesdenfrånutgåsjälvfalletbörPlanen
tillmöjlighetdensåutformas attbörPlanenönskemål. ger

fortlöpande.böroch den omprövasförändringochuppföljning
begränsa rättenbehovföreligger attdetinte attJag avanser

någontill sär-socialtjänstlagenenligtindividuell plantill en
bakgrundnaturligtvisdet motskullefallmittImålgrupp.skild

rättighetenbegränsaföljdriktigt attkunnadirektiven varaav
Iåldersgräns.någonintedockföreslårmärmiskor. Jagtill äldre

handladock attdet attomfattning kommer upp-betydande om
märmiskor.äldreförplanerindividuellarätta

med densamrådiplanenskall upprättas en-Som angetts
kunnaförmåganalltid attintedockharenskildeskilde. Den

detutseddfinns ärgodOmgäller.fråganvadförstå manen
honom/henne.medsamrådi ävenplanen upprättasnaturligt att

anhöriga. Före-fråninhämtaskunnaocksåbörSynpunkter
denkan atteller antaanhöriga en-mellanoenighetligger man

dettabörmedverkananhörigasönskarsåinteskilde gärna
beaktas.naturligtvis

insatserna ärplaneringenmedsambandifrågaviktig avEn
verksam-olikamellani frågakommakansamverkanden som

enskildedenfrånmedgivandemedocksåbörPlanenheter.
tillstödverksamheterolikamellanutväxlas gersomkunna

honom/henne.
administrativtiskekunnaförutsättsupprättandePlanernas

ochsocialtjänstenhosförvaras enPlanernaformer.enkla
enskilde.dentillplanenkopia gesav

regle-börplanupprättandebegärakunnaMöjligheten att av
socialtjänstlagen.ibestämmelsenyengenomras
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9.2.9 Dagverksamhet, korttidsvård, m.m.

Mitt förslag: Den enskilde till biståndrätt i formannatges
dagverksamhet och korttidsvård. Särskilda avgifterav för

dagverksamhet och korttidsvård intetas ut.

Skälen för mitt förslag: Stöd med uttalad målsättning ochen
medveten individuell planering insatserna tillsammansen av

med den stimulans och gemenskap dagverksamhet ochsom
korttidsboende kan tillföra den enskilde det ofta möjligtgör för
honom/henne bo kvar i den ordinarieatt bostaden längre tid än

skulle varit fallet. Samtidigt innebär korttidsvårdensom annars
och dagverksamheten behövlig avlösning anhöriganär svarar
för vården och närstående. Jag dessaomsorgen attom anser
stödformer tillsammans med insatser i den ordinarie bostaden

mycketsammantaget utgör väsentligtett stöd för att göra
kvarboendet möjligt enligt den enskildes önskemål.

Av min tidigare redovisning framgår verksamheterna in-att
nehåller såväl medicinska sociala insatser. Det fram-som
kommer denäven enskildes behovatt insatser i formav av
dagverksamhet och korttidsvistelse för närvarande november
1997 i regel bedöms biståndsinsatser enligt 6 § SoL.som
Möjligheten få insatserna dagverksamhetatt och korttidsvård

bistånd upphör den januari1 1998 i och med densom ändrade
utformningen biståndssystemet i SoL prop. 1996/972124.av
Jag dock dessa verksamheteratt mycket viktigtär ledanser ett
i utformningen individuellt stöd tillett den enskilde.av

För förverkliga möjligheternaatt kunna välj bo kvaratt atta
i den ordinarie bostaden måste det ställas krav på tillgång till
insatser skapar förhållanden förtrygga den enskilde ochsom
avlösning för närstående. Alannerande uppgifter brist-om
fälliga kvaliteter i stöd till kvarboende jag läggergör att nu
detta förslag regeländringtrots att så nyligen beslutatsen av
riksdagen. Konsekvensen det inte finns tillatt dessa in-rättav

kan bli alltsatser flera söker sig tillatt särskilda boendeforrner
de inteäven vill flytta.om

Det saknas samlad kunskap dagverksamhetens ochom
korttidsvårdens omfattning, utveckling och innehåll Jagm.m.
utgår ifrån Socialstyrelsen kommeratt följa utvecklingenatt av
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utredningsenhetersärskildainklusive deverksamheterdessa
kommuner.i vissafinnsrehabiliteringför som

kartläggningKommunförbundetsSvenskaEnligt av-av
kom-majoriteten1997 harochvårdgifter för avomsorg

korttidsvård.ochdagverksamhetföravgifterfastställtmunerna
dagverk-tillförkostnadertillkommerenskildedenFör resor

i devariationerråderkorttidsboende. Det storaochsamhet av-
avgift tillingenfrånverksamheterna,förgifter enuttassom

till 200ellerdagverksamhetikronor/dagpå 103avgift upp
korttidsvård.ikronor/ dygn

ihjälpinsatserochstöd-kvarboendetill utgörsStödet av
dag-i formstödmedtillsammansbostadenordinarieden av

kvarboendetillstödAvgifter förkorttidsvård.ochverksamhet
enligtdärförkorttidsboende börochdagverksamheti form av

bo-ordinariei deninsatserföravgifteningå imeningmin
staden.

assistanspersonligStöd109.2. genom

LSSenligtassistanspersonligharDenförslag:Mitt som
årfyller 65honellerhanassistansersättning närstatligmed

statligochassistentpersonligtillsinbehållafär rätt
sågällerdärefter. Rättentidenförassistansersättning även

insats-ochbostadordinarie äriborlänge enpersonen
berättigad.

5.9avsnittanförttidigarejagSomförslag:mittförSkälen
år 1997utvärderingsinefterSocialstyrelsen avanser

medbörfrågan prövashandikapprefonnen att personerom
kunnaassistansersättning börstatligochassistentpersonlig

år.efter 65stödbehålla detta även
frågadettajagutvecklattidigarehar attJag envaraanser

harmänniskorförsjälvbestämmandeochinflytande somom
livs-dagligai sinsvårigheterpraktiskaomfattandemycket

fär denvissa kommuneriocksåhar attföring. Jag noterat en-
omfattning,och ävenformiassistansenbehållaskilde samma

65-årsdagen.efterupphörassistansersättningenstatligadenom
frånuppgifterEnligtstödet.försämraskommunerandraI

genomsnittidetSocialstyrelsenoch ärRiksförsäkringsverket
årfyller 65tioårsperiodpåräknatpersoner/år140 somen
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och har personlig assistent med statlig assistans-som nu
ersättning.

Kritik kan riktas jag i mitt förslag intemot beaktaratt mot-
svarande behov hos efter fyllda år65 fårpersoner som om-
fattande funktionshinder och hjälpbehov det slag ärav som en
grundförutsättning för erhålla personlig assistansatt och
assistansersättning enligt LSS respektive LASS. Jag anser
självfallet också dessaatt skall respekt förmötaspersoner av
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Detta
skall prägla de hjälpinsatser de behöver. Jag docksom ser
ingen möjlighet lägga förslag,att omfattarett ävennu som
dem efter år65 fått omfattande funktionshinder.som

Den mig föreslagna regelförändringen bör behandlasav
skyndsamt i samband med den analys utformningenav av
LASS och genomförda regeländringar nyligen aktualise-som

i regeringskanslietrats med syftet åstadkomma stabilatt en
och långsiktig ordning i detta stödsystem.

9.3 En struktur förgemensam
kunskapsuppföljning

Mitt förslag: Socialstyrelsen i uppdrag regeringenges av
undersöka förutsättningarnaatt för samarbetsprojektett an-

gående samordnad systematisering anmälningar,en av syn-
punkter och klagomål från enskilda och anhöriga Lexsamt
Maria-anmälningar. Om förutsättningar finns för sådantett
projekt bör Socialstyrelsen få i uppdrag genomföraatt pro-
jektet.

Skälen för mitt förslag: Inom hälso- och sjukvården finns
flera olika vända sig till medatt synpunkter och klago-organ
mål på vården och kundeJag i min kartläggningomsorgen.
konstatera det saknas motsvarandeatt systematiska
dokumentation enskildas och anhörigas anmälningar,om syn-
punkter och klagomål inom socialtjänsten. nationellEn syste-
matisering information tillsynsanmälningar frånav om en-
skilda och anhöriga inom hälso- och sjukvården också be-är
tydelsefullt.
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klagomålochsynpunkteruppmärksammade att somJag
derasochäldre när-enskildaberörda,dem ärframförs somav

kunskapkunskap. Dennatillkällaovärderligstående, är en
iochkvalitetsarbetetianvändasochtillbättrebehöver tas vara

arbetet.förebyggandedet
betydelsenframlyftpropositionertvåiharRegeringen av

vårdenimissförhållandenochbristerkunskapåterföraatt om
förarbetenaarbetet. Iförebyggandedetdelväsentlig avsom en

hälso-tillsynförstärkt övertill lagen1995/962176prop. om
RiskDataBas,Socialstyrelsensanförssjukvården attoch

förfogarförtroendenämndemaochHSANPatientförsäkringen,
vården,ikvalitetsbristermaterialomfattande somöver ett om
naturlig ut-börbearbetasochsammanställsdet envaraom

ividareanförRegeringenåterföringsarbetet.förgångspunkt
patientskadelagentill1995/96:187prop. m.m.förarbetena

skadestatistiksammanställningar1995/96:187 attprop. av
kvalitets-ochsäkerhets-idiskussionerförunderlagkan ge

skadematerialomfattandedetviktigtDet attsäkringsarbetet. är
analysernödvändigaefterförsäkringeninomsamlatfinnssom

berörRegeringendel.tillsjukvårdenochhälso-kommer
patientförsäkringen,mellansamverkanförformernafrågan om

iÄven harrevisorerriksdagensHSAN.och enSocialstyrelsen
rapportsjukvårdenochhälso-inomDisciplinärendenrapport

Social-mellansamverkanförformernaanfört1993/9424 att
förtroende-ochpatientförsäkringenHSAN,styrelsen,

utredas.behövernämnderna
påbetydelsen attuppfattningregeringensdelar avJag om
tillkvalitetsbristerkunskapåterföraeffektivt sätt omett mer

börSocialstyrelsendärför attJagochvården anseromsorgen.
förförutsättningarna ettundersöka sam-uppdragi attges

nationellaDetberördade härmellanarbetsprojekt organen.
inomkvalitetssäkringochkvalitetsutvecklingmedarbetet

till-harSocialstyrelsenbedrivssjukvårdenoch somhälso- av
dessutomsjukvården. Jagochhälso- anseröversynsansvaret

informationhurundersökaingåbörförutsättningarna attiatt
länsstyrelsernaochSocialstyrelsenhostillsynsanmälningarom

Ominformationen.övrigadenmedsamordnaskan
börsamarbetsprojektsådantförfinnsförutsättningar ett

arbete.med dettavidaregåuppgiftfå iSocialstyrelsen att
metodut-tillstimulerapåläggasvikt bör attSärskilt stor

lokalai detkunskapenanvändandeeffektivtveckling för ett av
betydelsen attuppmärksammavill härJag avkvalitetsarbetet.

ordinariei denochvårdinomförformer ävenfinna omsorgatt
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4
ibostaden stimulera till metoder för systematisk handlägg-en

ning klagomål och synpunkter.av

9.4 Behov forskningsstrategiav

Mitt förslag: Regeringen bör initiativ till samladta ochen
långsiktig strategi för forskning äldre, åldrande ochom
äldreomsorg.

Skälen för mitt förslag: förhållandeI till forskningsbehoven
och till forskningsområdets omfattning forskningägnas om
äldre, åldrande och äldreomsorg liten uppmärksamhet till-och
förs förhållandevis små medel olika forskningsfinansiärer.av
Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR m.fl. har i olika
publikationer redovisat svensk äldreforskning inklusive dess
internationella anknytning.

Regeringen har prop. l996/97:5, Forskning och samhälle,
165 uttalat nödvändigheten medveten och långsiktigs. av en

kunskapsuppbyggnad "för skapa handlingsberedskapatt inför
ökade krav från den växande äldre". Vidare sägs attgruppen
äldreforskningsområdet fortsättningsvisäven måste ha hög
prioritet.

Med de erfarenheter jag gjort under utredningstiden kan jag
konstatera forskning äldres villkoratt och samhällets insat-om

behöver få ökad uppmärksamhet. Jag talar då såvälser om
grundforskning tillämpad forskning och samtidigt välärsom
medveten många goda initiativatt tagits för med högaom att
krav på vetenskaplighet tillföra området kunskaper.nya

Några områden enligt min mening behöver analyserassom
och bli föremål för åtgärder är

tillgången på forskare-
samverkan mellan utbildning och forskning-
det ömsesidiga flödet mellan forskningen och "fältet" samt-
spridningen forskningsresultat utanför forskarvärldenav
medverkan äldre för belysa områdenatt behöverav- som
beforskas
förhållandet mellan specifik äldreforskning och forskning-
inom andra områden har relevans för äldre och äldressom
villkor i samhället
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forskningsprojekttvärvetenskapligatillstödforformer som- disciplinvissinom"hemortsrätt"finnasvårthar att
tillm.m.dokumentationhandledning,stödförformer- så-ikvalitetenökaförutvecklingsarbete attochforskning

i kommunerna.nivålokalpåverksamhetdan

långsiktigmeningminenligtberörområdendessaAlla en
Jagäldreomsorg.ochåldrandeäldre,kunskapsuppbyggnad om

forskningsstrategisamladbehovetslå fastvill här menenav
formutveckla dessböruppdragmittjag inomintefinner att

innehåll.och
medvärde ettskulledet stortjag attDäremot avvaraanser

forskningsstrategi kansyftemedregeringen attinitiativ från en
regeringenerfarithar1999. Jag attäldreåretunderpresenteras

äldre-inforförberedelsearbetetprioriteraskall1998under år
lämpligtmycket sättpåförslagmitt ettfinnerochåret att

villJagsammanhang.i dettauppmärksammaskunnaskulle
erfaren-kunskap,tillvarabehovet tardärvid betona att manav

intresseorganisationer.ochäldrefrånförslagochhet

bruketUtredning9.5 avav

metodertvångsliknande

uppdragiSocialstyrelsenbörRegeringenMitt forslag: ge
karaktärenharmetoderanvändningenutreda avsomatt av

vårdinomfrämstäldre,ochvårdinomtvång omomsorg
demensliknandeochdemensmedoch personeromomsorg

regeringenbör tagenomförtsuppdragettillstånd. När
frågan.författningsregleringtill behovetställning avav

främstklagomålflertal deEttmitt förslag:för somSkälen av
någotbrukethandlarmigtillförmedlat somanhöriga avom

tvång". Det"miltkallasiblandochvårdeninom omsorgen
frånnågonhindraföranordningar attolika slagshandlar om
kanAnordningarnarullstol/toalettstol.frånfallaexempelvisatt

Anhöriga haro.dyl. ävenlakanmedfastbindningutgöras av -
fallafrånnågonhindra attsyftetforförståelseviss attmed -

bemötande. Debristfälligtochkränkandedettaupplevt som
personaldimensionering,ifrågasattbl.a.sammanhangetihar
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arbetsorganisation och arbetsledning. vissaI situationer har
personalen kunnat hänvisa till de har vidtaatt nämndarätt att
åtgärder efter ordination läkare. I andra fall har personalenav
endast förmedlat "att alltid så". Främst hargör dessaman
händelser i särskilda boendeforrner.rapporterats

Innehållet i Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
förbud tvångsmedel inommot somatisk långtidssjukvård
SOSFSM 1980:87 föreskriver beträffande lasarett och
sjukhem där långvarigt kroppssjuka vårdas för i sjukhus-samt
förteckningen sjukavdelningar vidupptagna ålderdomshem
följande.

l Sängsele, eller liknandesängväst ñxeringsanordning
f°ar inte användas för hålla kvar patient iatt sängen.

2 patientFör sitter får sele eller liknandesom uppe,
anordning inte användas efter läkarordina-änannat
tion för hindra patient frånatt falla ochattsvag
därigenom komma till skada. Anordningar dettaav
slag får endast användas för möjliggöra aktive-att
ring patient och således inte för fasthållaatt t.ex.av

orolig patient.en
3 Manschetter eller andra anordningar, syftar tillsom

fixera patients extremiteter,att får inte användas
efter läkarordinationänannat för möjliggöra be-att

handling kräver tillfällig immobilisering visssom av
kroppsdel.

Socialstyrelsen understryker i kungörelsen vikten attav per-
sonal med lämplig utbildning finns i tillräcklig omfattning för

patienterna adekvatatt vård och övervakningge utan att
tvångsmedel används. Reglerna gäller vid "hemsjukvårdäven

långvarigt kroppssjuka".av
Anhöriga liksom Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i

Jönköping har ifrågasatt kungörelse detta slag harom en av
aktualitet i verksamheter skall erbjuda värdig vård ochsom

äldre.omsorg om
Några också det föreligger riskeratt för olikastoraanser att

"anordningar" ordineras och används i situationer när persona-
len bristfälligt dimensioneradär eller saknar tillräckliga kun-

Återskaper och erfarenheter. andra har väckt frågan milj önom
i sig, på äldre sjukhem, och bristt.ex. på innehåll i vardagen
kan skapa hos och föranleda han/honatt utsättsoro en person
för åtgärder enligt kungörelsen förbjudna.ärsom
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harväsentliga. DetmycketpåpekandendessaJag somser
förändringarkungörelsen storaförvåning trotsminväckt att

Ädelreformen finnsograveradb1.a.ochvårdinom omsorg
frågoruppmärksammavill jagsammanhanget även somkvar. I

formdenhandlarovanstående. Detmedberöringvisshar om
isituationeri olikaanvänds"lirkande",övertalning, somav

detJagmed demens. attmed vore avvardagen anserpersoner
kanbemötandesådanthurochanalyserat ettfå närvärde att

respektfullthandlakandet etterfaritharJag attförsvaras. om
personalen,och attmed demensmellan mensamspel personer

situationertvångsliknandetillledaockså kan somiblanddet
måltiderochmedicineringmedsambandiåterkommer t.ex.

Personal hargruppbostad.lämnavill t.ex.eller när enpersonen
viktigdetjagoch ärvägledning attbehovuttryckt enanserav

bemötande.fråga om
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förslagminaKonsekvenser10 av

iharäldrevård ochförekonomiskaDet utrymmet omomsorg
utvecklingensamhällsekonomiskadenmedsambandhög grad

varittidendenunderharSamhällsdebatten senastehelhet.som
konsekvensernaochi vårdenbristerriktad samt avmot omsorgen

lands-ochi kommunerochvårdförminskade omsorgresurser
kom-under deökaförväntasochvårdting. Behoven omsorgav

allradeandelenökandegrund denpåfrämståren,mande avav
beho-befolkningen. Deioch äldre störstaår80äldsta personer

Mångaåldersgrupper.i dessafinnsvård och avomsorgven av
hem-insatseroch f°arboendefonnersärskildaibordem avsom

ochvård-omfattandeharhemsjukvårdentjänsten och omsorgs-
förut-ochi vårdenindividualiseringökadbehov. En omsorgen

områden.flerainomåtgärdersätter
bedömningengjortbl.a.har2000kommittén HSUstatligaDen

tillgäng-kommer änomsorgsbehoven störreoch attvård-att vara
ökandedengrundpåbl.a.dem,tillgodoseförliga att avresurser

aviseratharRegeringenbefolkningen.iäldstade allraandelen av
ochtill kommunerstatsbidragenbeslutfattaderedan attgenom -- 2000årkronormiljardermed 16höjtshalandsting kommer att

enligtskallresurstillskottenaviserade1996. Demed årjämfört
verksamheteroch skolan,vården,tillförasregeringen omsorgen

situationen.ekonomiskaansträngdadenpåverkats avsom
bidrakanförslagdirektiv lagtminamedenlighetiharJag som

bemötandetimissförhållandenbrister ochavhjälpatill avatt
bemötande.utvecklingenbefrämjalångsiktigt gottochäldre av

väsentlig bety-valt harjagförslagsområdenfunnit deharJag att
ochi vårdeninnehålletochkvalitetenutvecklingenfördelse av

Äldres ochvillkorsikt.och långpå kortbådeäldreomsorgen om
välfärdsfrågor.avseendeni allautvecklingäldreomsorgens rör

förlandstingen och kommunernafråninsatserkrävsDet staten,
äldreförsjälvbestämmande ochäldres attslå vakt geatt om

funnit be-haroch Jagvårdenivärdighettrygghet och omsorgen.
ochvårdställning ianhörigasenskildas ochstärkahov om-attav

minenligtmåstebemärkelsevidiåtgärderFörebyggandesorg.
finnasmåstedetvidarebetydligt. Jagutvecklas attmening anser
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förstärkt och tydlig tillsyn för hävda den enskildes tillatt rätten
älvbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

kravDe gäller för alla kommittéer/utredningar attsom om
offentliga åtaganden dir innebärpröva 1994:23 varje kom-att

mitté/utredning skall visa hur förslag innebär utgiftsökningarsom
eller inkomstminskningar skall kunna finansieras inom förramen
totalt minskade eller oförändradesett resurser.

Jag har funnit skäl frångå dessa direktiv det gäller för-att när
slaget personlig assistent och assistansersättning. motive-Jagom

detta med den olikformiga behandling finns idag. vissaIrar som
kommuner får behålla stödet sedan de fyllt 65 år. Ipersonerna
andra kommuner får de inte det. Svårt funktionshindrade bör be-
handlas lika landet och det finns därför skäl dessaöver att ta
kostnader. naturligtvisDet och har också varit det sedanär stö--
det tillkom mycket svårt motivera försämring på grundatt attav-
viss ålder uppnås och det dessutom handlar ålder däratt om en
behovet stöd ökar minskar.änav snarare

Vad gäller förslagen i övrigt det möjligt de totalt kanär att sett
komma tillleda vissa kostnadsökningar emellertidatt ärsom
mycket svåra uppskatta. På grund de avgörande bristeratt av som
framkommit i kartläggningen och många insatsergodatrotssom -
i äldreomsorgen dramatiskt förändrat medborgarnas tilltro till-
vården och äldre, jag dock dessaatt eventu-omsorgen om anser
ella kostnadsökningar kan försvaras. handlar trovärdig-Det om
hetsfrågor berör förhållanden långt utanför äldreomsorgen.som

föreslårJag socialtjänstlagens bestämmelser till bi-att rättom
stånd kompletteras med till bistånd i formrätt annaten av
kontaktperson. har funnitJag kontaktperson enligt social-att
tjänstlagen föga använd insats för äldre. iär Insatsen dagen ges

serviceinsats enligt 10 § SoL. till kontaktpersonRätt kansom en
på tillföraenkelt den enskilde kvaliteter i vardagen.ett sätt Insat-

medger valfrihet utifrån hans/hennes önskemål.även storsen en
Jag det brist serviceinsatser i formatt är attanser en av

kontaktperson inte erbjudits äldre stöd för ökaattpersoner som
det sociala nätverket och individuellt vardagligt stöd. In-ettsom

inte resurskrävande och har inom socialtjänstensatsen är använts
med framgång inom individ- och familjeomsorgen och stödsom
för med funktionshinder. En bestämmelse i socialtj änst-personer
lagen få kontaktperson utsedd kommer initialträtt att attom en
medföra vissa kostnadsökningar för kommunerna bl.a. för infor-
mation rättigheten och för ökat antal ansökerettom personer som

insatsen. Det dock enligt min mening inte möjligtär attom nu
bedöma hur många äldre kan komma omfattasattpersoner som
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be-möjligtinte hellerdärförregleringen. Det attden ärav nya
in-välutvecklatreformen. Ettekonomiska effekternadöma de av

med-dockkontaktperson kanb1.a.i formdividualiserat stöd av
Flerainsatser.dyrbaraochandraminskade behovföra meraav

välbefin-fysisktochpsykisktvisatundersökningar har attt.ex.
fy-tillfår tillgångenskilda äldrebibehållas bättrekannande om

akti-kulturellasociala ochpromenader osv.aktivitetsisk samt
såledeskankontaktpersonönskemål.viteter efter Insatsenegna

förebyggande arbete.viktigtiled ettettvara
verk-utvecklingdet bör skebedömningminDet attär aven

informations-särskildabehövsför äldre. Detgodsamheten man
uppdragibörSocialstyrelsenstånd detta.få tillinsatser för att ges

skerOm detinformationsinsatsema.erforderligadeföratt svara
antal gode Dessaökatinnebär det män.jag önskarpå det ettsätt

påkravställas ökadeocksåarvode. kommertill Dethar atträtt
godedetillsyndeb1.a. överöverförmyndama utövarattgenom

vissskyldigagode rapporte-och är attmännenmännen att avge
ökadeinnebärtalatjagÖverförmyndaren.till Detring omnu

böranvändning godökadEffekternakostnader. manavav en
börkostnadsökningar. Effekternainte enbart räknasdock som

planeringkostnadsminskningar. Kommunernasiockså räknas av
tillledai sinkanunderlättas.enskilde kan Dettillstödet den tur

naturligtvis svårtstöd. Det attenskilda får bättre äranpassatettatt
intedockkostnadseffektema. Jagbedöma de sammantagna anser

kost-handlamåstedetutgå frånskäldet finns attattatt om
likaeffekternadenadsökningar. Jag sammantagnaattmenar

kostnads-uppstårdetjämnt ellerdet gårblikan attutgärna att
minskningar.

socialtjänstlageninförs ibestämmelseföreslårJag att omen ny
upprättandebegäraenskilde kunnaför denmöjligheterna att enav

indi-åtgärder. Denplaneradebeslutade ochmedindividuell plan
inflytandeenskildesbetydelse för denharviduella planen stor

olikaöverblickochplaneras näråtgärder överdeöver gersom
upprättandedessutomi fråga.insatser skall komma Jag attanser

systematiseringenviktig delindividuella planer utgör avavenav
inne-ochi verksamhetenkvalitetenhöjerarbetsprocessen. Detta

såledesför personalen. Jagarbetsbesparingbär ytterst anseren
planer kommerindividuella attskyldigheteninte upprättaattatt

bestämmel-socialtjänstenförkostnadermedföra ökade även om
administrativtvisstmedförainitialt kanvissai kommunersen

kommunen/socialtjänsten/äldre-tillförssiktmerarbete. På
kankunskapsamladinsatsdenna varasomenomsorgen genom

verksamhetenplaneringförbetydelsestor m.m.avav
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harJag föreslagit funktionshindrade har personligatt assi-som

istatligmed under vissaassistansersättning förhållandenstans
skall kunna behålla stödet efter 65-årsdagen. Enligtäven lupp-
gifter från Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen beräknas det l

dem har assistansersättning i dag, 140 kom-att, 1av som personer

luppnå ålder 65 år varje år under den tio-att närmastemer en av
årsperioden. kan inte förutsesDet hur bostads- ochpersonernas lstödbehov lkommer utvecklas under tioårsperioden eller beräk-att

lhur många i livet efter den aktuella tioårsperioden.ärnas som
Detta medför den lkostnadsbedömning jag här byggeratt görsom
på flertal osäkerhetsfaktorer.ett l

lMina utgångspunkter schablonersättningen räknas påär att
1997-års siffra, nämligen kr/timme.164 Genomsnittstiden per
vecka beräknas till timmar. Vidare70 beräknas efter fem åratt av
tioårsperioden har det maximala antalet tillkommandeav perso-

med assistansersättning uppnåtts.ner
Utifrån dessa faktorer beräknar jag kostnadsökningen, i

miljoner kr räknat, till år83,5 167 år 250,5 årca ca ca ca
år334 och4 417,5 år Därefter beräknas kostnadsökningenca

år jämfört med i dag hålla sig till detta belopp.per
Jag föreslår den enskilde till bistånd i formatt rätt annatges av

dagverksamhet och korttidsvård. förverkligaFör möjlig-att
heterna kunna välj bo kvar i den ordinarie bostaden måsteatt atta
det ställas krav på tillgång till insatser skapar kontinuerligtsom

förhållanden för enskildeden och avlösning förtrygga när-
stående. har erfarit insatserJag i form dagverksamhet ochatt av
korttidsvård regel biståndsbedömd insats. Uppgifter iärsom en
den allmänna debatten mycket uppmärksammade brist-ochom
fälliga kvaliteter i tillstöd kvarboende jag lägger detta för-gör att
slag regeländring nyligen beslutats riksdagen inne-trots att en av
bärande dessa stödfonner inte längre kan bistånd.att ges som
Konsekvensen det inte finns till insatserdessa kan bliatt rättav

färre får del insatserna och detta i sin tilllederatt att tur attav
flera söker sig till särskilda boendeforrner enskildaäven om-
egentligen inte önskar detta.

Jag utesluter inte reformen kan föranleda vissa kostnads-att
ökningar i enskilda kommuner. villJag dock uppmärksamma att

väl utbyggt istöd den ordinarie bostaden motverkar flyttningarett
och/eller för tidiga flyttningar till särskilda boendeforrner vilket i
sig kan leda till kostnadsökningar uteblir i vissa kommuner.att

Förslaget vidgat för personal i kommunal hälso-ettom ansvar
och sjukvård, dvs. ipersonal ökad utsträckning skallatt anses

hälso- sjukvårdspersonal,och bör enligt min mening intesom
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föranleda några kostnadsökningar. indirekt följd detEn är att
kommer på kompetenshöjningställas krav hos personalen. Jagatt
förutsätter del de ytterligare kommeratt attresurseren av som
tillföras kommunerna bör kunna användas för täcka kostna-att
derna fortbildning behövas för kompetens-för den kanm.m. som
höjningen.

till-lägger förslag förtroendenämndsverksamhetenJag attom
förs regel med innebörden förtroendenämndema haratten

sin och dessskyldighet informera allmänheten verksamhetatt om
från inom kommunalsyfte. har från allmänheten, personalDet

utbildnings-och landstingskommunal hälso- och sjukvård,
institutioner och från förtroendenämndema själva m.fl. påtalats

det på många håll finns brister i informationen nämndernasatt om
skäl tillverksamhet, deras syfte och arbetssätt. finner därförJag

infor-förtydligande förtroendenärrmdernas förett attav ansvar
sin funktion. Bestämmelsenverksamhet och dess ommera om

infonnationskyldigheten sannolikt kostnads-kommer medföraatt
ökningar i vissa kommuner och landsting. andra kommuner ochI

välutvecklad dellandsting där den utåtriktade informationen är en
verksamheten mitt förslag inte medföra utökadekommer attav

kostnader.
i mitt utredningsarbete funnit vidare kart-har behovJag av

läggning uppföljning vissa frågor. uppdrag jagoch De somav
föreslår ingår enligt min mening iskall läggas på Socialstyrelsen
styrelsens funktion nationell tillsynsmyndighet.som
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Författningskommentarerl l

lageniändringtill lagFörslaget1l.l om

personalföråligganden1994:953 om

sjukvårdenochhälso-inom

tillkommit.styckeandrahari lagenparagrafen nyttförsta ettI
istycketredjetillflyttatsharstycketandra etttidigare para-Det

denstycketandra ut-i detBestämmelsernagrafen. avsernya
densjukvårdspersonal inomochhälso-begreppetvidgr1ing av

föreslagit itidigarejagsjukvårdenochhälso-kommunala som
återfinnanaturligtvaritgivetvis atthadeavsnitt 9.2. Det mer

stycketi förstaplaceringstycket. Deni förstabestämmelserna
behovmedförtdockhadelämpligvarithadei så fall om-avsom

be-placeravaltdärförharpunkter. Jag attflertalnumrering ettav
stycke.istämmelserna ett nytt

ochkommunal hälso-inomdeninnebärFörslaget att som
ienskildabehandling störrevård ochimedverkarsjukvård av

ochhälso-kunnatidigare kommeromfattning attän somanses
föreskrifterbl.a.siniinnebärsjukvårdspersonal. attDetta tur om

igälla störrekommeroch tillsyndisciplinpåföljd attåligganden,
tidigare.utsträckning än

utveckling ägtdenfrämstförslagetförMotivet är rumsom
handfåttkommunernainneburit tatid attunder omsomsenare

Fråganomsorgsbehov.vård- ochmedmänniskorflerallt stora
ocksågällerFrågani sig.enbartinte ansvarssystemetdockgäller

börFörslagetäldre.ochvårdeninomyrkesrollen omomsorgen
stärks.rolltill dennabidrakunna att

till 9.2. DethänvisasförslagetförskälenangåendeVidare får
avsnitt 8.2.tillhänvisasocksåfår

17-151410
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11.2 Förslaget till lag ändring iom

socialtjänstlagen 1980:620
Beträffande socialtjänstlagen föreslås dels tillägg i 6 f § och att
det skall införas paragraf, 9 i lagen.en ny a

De ändringar i socialtjänstlagen nyligen beslutatssom om av
riksdagen innebär till bistånd i formrättenatt biståndannatav
begränsats i flera avseenden. Förmåner tidigare kunde utgessom

bistånd kommer med deannat reglerna inte kunnasom attnya
det. Mitt förslag till tillägggöra i paragrafen innebär tillrättenatt

bistånd vidgas. föreslåsDet tillannat bistånd i formrätt annat av
kontaktperson, dagverksamhet och korttidsvård. krävsDet
naturligtvis starka skäl för lägga dessa förslag det nyligenatt när
beslutats inskränkning rättigheterna. Den kartläggningom en av
och genomgång i övrigt gjorts förhållandena inom äldre-som av

visar dock dessa starka skäl finns. övrigtatt I hänvisasomsorgen
beträffande förslaget till utvidgning till bistånd tillrätten annatav
avsnitt 9.2.

Bestämmelserna i den paragraf föreslås, innebär9nya som a
den enskilde skall kunna begäraatt socialtjänsten tillsammansatt

med honom individuell planupprättar med beslutade och pla-en
nerade insatser.

För motiveringen den paragrafen får hänvisas tillav nya av-
snitt 9.2.

11.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1992:563 förtroendenämnds-om

verksamhet inom hälso- och sjukvården,
ITLITI.

§ harI l det lagts till andra stycke. dettaI stycke föreskrivsett att
förtroendenämndema skall informera allmänheten sin verk-om
samhet och dess syfte. Motiven för förslaget återfinns i avsnitt
9.2.
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i lagenändringtill lagFörslaget11.4 om

till vissaoch servicestöd1993:387 om

funktionshindrade.

serviceochstöd1993:387fjärde stycket lagenEnligt 9 § oma
lagenligt §insatser 9 2funktionshindradetill vissa sammaavser

sådanförekonomiskt stödassistent ellerpersonligbiträde av
år.fyllthar 65insatsberättigadedendetinte tid efterassistans att

Tilläggetbestämmelse.tillägg till dennaföreslåsDet ett ger
enligtfå insatserkunnaförutsättningarvissaundermöjlighet att
uppbärförutsättsår.efter fyllda 65 Det9 § 2 attäven personen

ordinarieiborår,fyller 65han/honinsatserna attnär enpersonen
insatsberättigad. Defortsatt närmareochbostad äratt personen

avsnitti 9.2.för förslagetmotiven anges

i lagenändringlagtillFörslaget11.5 om

assistansersättning1993:389 om

ändring i lagenanknytning till förslagetFörslaget har nära om
funktionshindrade. Detservice till vissastöd och1993:387 om

årfyllt 65denföreslås i den lagen, attangetts, un-somsom ovan
personligbehålla insatsenskall kunnaomständighetervissader

Assistans-assistans.till sådanekonomiskt stödellerassistent
assistans-iändring lagentillförslagetskall enligtersättning om

denår så längefylldaefter 65ersättning kunna ävenutges som
ordinarieiersättningsberättigad och borfunktionshindrade är en

andrainförtsharbestämmelserna nyttbostad. ettDe somnya
tillflyttasstycketnuvarande andra ettparagrafen.stycke i Det

angåendeavsnittvidare 9.2.i paragrafen. Setredje stycke mo-
tiven för förslaget.
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yttrandenSärskilda

AhlsénKerstinsakkunnigeyttrandeSärskilt av

kartlägg-utredarensjagdelaräldrebemötandetgällerdetNär av
i vårtsituationäldresdeproblembeskrivningochningskriterier av

utvecklaförprinciperna attgrundläggandededelarsamhälle. Jag
uppfattningen attbetonasärskiltvill härbemötande. Jaggottett

föränd-nåförarbete attmålmedvetetochlångsiktigtdet krävs ett
äldre, atttill samtochvårdinomförbättringaroch omsorgringar

tillgängligatillledakan attanalysochreflexionerkräverdet som
på bästaanvänds sätt.materiella,ochmänskligaresurser,

andeföljinomlösningartillförslagutredarensintedockdelarJag
områden:

kontaktpersontillLagförslag rättenom
ochanhörigasinstitutionaliserarinnebärförslag attDetta man

anhöri-formaliseraparadox. Attvilket ärinsatserfrivilligas en
felmeningminenligtenligt lag ärinsatserfrivilligasochgas

Föräldre.de attforstödochsäkerhettrygghet,skapaväg att
redanmetodutvecklingmedarbete sompågårmål ettnå dessa

uppmärk-väl kanmycketkommuner,mångaisker sommen
ytterligare.sammas

planindividuellLagförslag om
pågårdetochrutinerfinnsÄven metodfråga. Detdetta är en
vård-biståndsbedömning,gällerdetrutiner närutveckling av

uppföljningdokumentation,vårdkedjor,fungerandeplanering,
sinochfå tamåstedessaAlla mognakvalitet.och processer

planindividuellin begreppet somföraytterligareAtttid.
Åtskilliga kommunerdörrar.inslå öppnalagstadgad är atträtt

planer.individuellamedarbetar
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Lagförslag personlig assistans efter år65om
Jag delar utredarens intentioner i dagens ekonomiska lägemen
där svårigheter redan finns for finansieringstora gällandeav
lag det på grund de ökade kostnadernaär inte realistiskt attav
genomföra detta förslag.

Lagförslag till dagverksamheträtt och korttidsvårdom
Att lagstifta denna rättighet löser inte de kvalitetsproblemom
utredaren vill avhjälpa. Konsekvenserna avgiftsfri dag-av en

iverksamhet och korttidsvård går överblickaatt utan
ytterligare utredning. börHär avvakta den avgiñsut-man
redning pågår.som

Lagforslag ändring i lagen åligganden för personalom om
inom hälso- och sjukvården

delarJag utredarens bakomliggande problembeskrivning att
den kommunala hälso- och sjukvården fått allt ärendentyngre

kräver kvalificerade insatser och be-att ansvarssystemetsom
höver utredas. Personal utför hälso- sjukvårdsupp-ochsom
gifter det på delegation eller biträdegör till legitimeradsom
sjukvårdspersonal och omfattas då åliggandelagen. Utreda-av

vill med sitt förslag försöka nå gråzon där personal utförren en
dessa uppgifter delegation. Hälso- sjukvårdoch kanutan
bedrivas på biträde eller på delegation.sätt än Omannat som
detta fungerar otillfredsställande får praxis for delegering
skärpas. Föreliggande förslag bottnar inte i tillräcklig utred-en
ning där klargjort konsekvenser och hur det påverkarman
andra lagar och förordningar. Detta förslag skapar förvir-mer
ring klarhet.än

Generellt delar jag inte utredarens förslagsett löseratt man me-
todproblem och andra processfrågor lagstiftning prägladgenom

instrumentellt tänkande. detalj styrningEn verksamheten viaav av
lagstiftning främjar inte utveckling, förändringsvilja, kreativitet
och problemlösningsförmåga.

Jag vill för övrigt hänvisa till den Hälso- och sjuk-översyn av
vårdslagen beställts utredningen HSU 2000 den fort-samtsom av

socialtjänstlagen,satta översynen i detta läge inte börav som
föregripas.

Enligt kommittédirektiv 1994:23 ska varje kommitté visa hur
förslag innebär utgiftsökningar inkomstminskningareller skasom
ñnansieras. De antaganden kostnader och den kostnads-om
beräkning gjorts utredaren summariska.är Detytterst ärsom av
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realis-bedömatill budsståtttidmed den kortaomöjligt att som
i dessa.men

sakkunnige MargaretayttrandeSärskilt av

Liljeqvist
särskildaKerstin Ahlsénssakkunnigamig till yttran-ansluterJag

iändring lagenLagförslagpunktende vad omomomavser
sjukvården.ochinom hälso-personalåligganden för
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Kommittédirektiv

Bemötande äldre Dir. 1995:159av

Beslut vid regeringssammanträde den december14 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas uppgift kartlägga ochEn med att
analysera frågan Utredaren skallbemötandet äldre.om av

kartlägga inomoch analysera brister i bemötande äldreav-
och vård och i offentlig verksamhet,omsorg annan

belysa vilka faktorer hos påverkar bemötan-personalen som-
det äldre och därvid beakta betydelsen kön, ålder, utbild-av av
ning, socioekonomisk och kulturell bakgrund,

belysa på vilket dessa faktorer äldre har betydelse förhossätt-
hur den äldre samtidigt hur den äldreupplever bemötandet och
låter sig bemötas,

kartlägga och analysera faktorer i organisation och struktur-
bidrar till brister i kvalitet och bemötande,som

belysa internationella erfarenheter och kunskaper på området,-
beskriva pågående utvecklingsarbete i kommuner och lands--

ting kvalitetsutveckling utveckling innehållet iochrörsom av
och vård ochomsorg

föreslå åtgärder avhjälpa bristerkan bidra till ochattsom-
missförhållanden i bemötandet äldre inom och vårdav omsorg
och i offentlig verksamhet.annan
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Bakgrund

Antalet ålderspensionärer i Sverige uppgår till drygt 1,5
Ålderspensio-miljoner och 18 % befolkningen.utgör ca av

i likhet mednärema befolkningenutgör heterogenresten av en
med avseende på hälsa, socioekonomiskt.ex.grupp resurser,

och kulturell bakgrund. Studier inkomstutvecklingen visarav
ålderspensionäremas ekonomiska situationatt förbättrats på-

Äldrestagligt under de decennierna. hälsa förbättrassenaste
Ändaoch medellivslängden fortsätter öka. fram till 1980-att

talet äldres bostadsstandard befolk-sämre än restenvar av
ningens och många äldre tvingades flytta till servicehus och
ålderdomshem beroende på brister i standard och tillgänglighet.
Den generella välfärdspolitiken har i utsträckning kommitstor
äldregruppen till del, minskat marginaliseringen och lett till
ökad jämlikhet med befolkningen.resten av

En generell beskrivning äldres levnadsförhållandenav upp-
visar således övervägande ljus bild delaktiga, aktiva ochen av
friska människor. Bakom genomsnittliga beskrivningar dölj er
sig emellertid ofta variationer. finnsDet betydandestora t.ex.
skillnader mellan olika individers ekonomiska standard. Bety-
dande skillnader finns också i fråga hälsa och sjuklighetom
såväl mellan olika åldersgrupper mellan kvinnor och mänsom
och mellan olika socioekonomiska Inom äldregruppengrupper.
döljer sig de ensamliv har blivit plåga och devars en som
upplever sig förbrukade eller inte längre behövda.vara vara
Många äldre drabbas olika former demenssjukdomarav av men
också psykiska lidanden inte uppmärksammas iav som samma
utsträckning hos ökandeEn äldre medsom yngre. grupp
invandrarbakgrund kan uppleva främlingskap på grund av
språkliga och kulturella barriärer.

de allraFör flesta äldre innebär åldrandet gradvisa förluster
eller försämringar kroppsfunktioner. Majoriteten äldreav av
klarar sig dock högt i åren hjälp från samhället ochutanupp
91 % ålderspensionärerna ibor sitt hem. blir allt-Detegetav

uttalat det de allra äldsta ochär vårdbehövandeatt mestmer
får hemtjänst och ibor särskilda boendeforrner.som som

Kvinnor har i utsträckningstörre hemtjänst, vilketän män
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förklaras kvinnor lever längre och alltsåatt än män ärav
betydligt fler. Kvinnor lever också i högre grad änensamma

Hemtj uppgiftermän. underänstens år har allt kon-senare mer
till den personliga omvårdnaden.centrerats Närmare femte-en

del vårdtagarna får kontinuerlig hjälp dygnet Vårdar-rur1t.av
betet blivithar i särskilda boendefonner och andelentyngre
äldre med demenssjukdomar ökar.

En del tillgängliga vårdresurser inom hälso-stor ochav
Ålderspensionäremasjukvården används de allra äldsta. ut-av

femtedel befolkningengör och i anspråk tvåtarca en av ca
tredjedelar samtliga vårddagar inom sjukvården. finnsDetav
uppskattningar tyder på 25-30 % de totalaattsom av resurserna
inom hälso- och sjukvården går till insatser under det sista lev-
nadsåret.

Bestämmelser kvalitet och bemötande iom
socialtjänstlagen och i sjukvårdslagenhälso- och HSL

Hälso- och sjukvårdslagens 1982:763 målbeskrivning i 2 § -
hälsagod och vård på lika villkor för hela befolkningenen en

kompletterades år 1985 med preciserade bestämmelser-
rörande kraven för god vård: Hälso- och sjukvården skall vara

god kvalitet tillgodoseoch patientens behov trygghet iav av
vården och behandlingen, den skall lätt tillgänglig ochvara
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integri-

och den skall främja godatet kontakter mellan patienten och
hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvalitetsaspektema betonas
såväl i den medicinska behandlingen i den mänskligasom
omvårdnaden. lagenI föreskrivs vidare vården och behand-att
lingen så långt det möjligt skall utformas ochär genomföras i
samråd med patienten. Motsvarande bestämmelse finns i lagen
1994:953 åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården åliggandelagen dessutom fastställer attsom
patienten skall visas omtanke och respekt. I anslutning till HSL
har Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd omvårdnadrörsom
och särskilda föreskrifter kvalitetssäkring.om
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socialtjänstlagenI 1980:620 föreskrivs i l § verk-att
samheten skall bygga på respekt för människors självbestäm-
mande och integritet. Vidare stadgas i § socialnämndens9 att
insatser för den enskilde skall utformas och genomföras
tillsammans med honom. Några uttalade bestämmelser rörsom
verksamhetens kvalitet, hur insatserna skall utformas ,och hur
människor skall bemötas finns inte i socialtjänstlagen. I
Socialtj änstkommitténs slutbetänkande socialtjNy änstlag
SOU 1994:139 finns förslag införa bestämmelseattom en ny

kvalitet i socialtjänstlagen.om
ÄldreomsorgenregeringensI proposition inför 90-talet prop.

1987/88: l 76 fastslås grundläggande principer förtre
samhällets service och vård till äldre. förstaDen gäller
människors älva bestämmarätt och få behålla sin integritetatt
och identitet. andra principenDen människors kännarör rätt att
sig och den tredje principen förutsättningartrygga för ökadrör
valfrihet.

Hur bemöts äldre

ÄldreAv jämförande europeisk undersökning och äldreom-en
Ädelutvärderingeni Norden och Europa, 94:2 framkom-sorg

de allra flesta tillfrågadeatt svenskarna deattmer anser som
äldre bemöts vanligt alltså varken bättre eller tillsämresom -
följd åldrandet. Enligt undersökningen ansåg de12 % attav

med respektmöttes och 10 % med mindre respektmer som
äldre. Det också påtagligt få svenskar ansåg sig ned-var som
sättande bemötta försäkringskassan, lokalat.ex.av myn-
digheter, läkare och sjukvården i övrigt, på posten,av av
massmedia, i kollektivtrafiken Siffrorna genomgåendeärosv.
låga % de7 äldre ansåg sig bemötta andramen ca av som
klassens medborgare sjukvårdspersonal, massmedia ochav
politiker. någotEn lägre andel ansåg sig nedsättande bemötta

bl.a. försäkringskassan och lokala myndigheter.av
När det gäller bemötandet äldre inom och vårdav omsorg -

inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ioch gränslandet
mellan dessa verksamheter har Socialstyrelsen i olika-
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dokumentation,infonnation,brister iredovisatsammanhang
ärendenhandläggningövrigt ibehovsbedömning och i av -

bemötandethandlarindirektellerdirektbrister avomsom
harboendeforrnersärskildadet gälleräldre. När

Ädelutvärderingens bristerredovisatåterkommande rapporter
ocksåfinnsomvårdnaden.medicinska Det rapporteri den om

svält ochvätskebrist,föräldre har övergrepp,utsattsatt
landstingensochmellan kommunernasgränslandetinlåsning. I

i dendå bristerbeskrivs då ochansvarsområde gemensamma
kring omhän-ochinformationsöverföringvårdplaneringen, i

sinhabrister kanSådanai livets slutskede.äldredertagandet av
tydaocksåkanskekanlagstiftningenotydlighet iigrund men

tilläldstasallradeointresse för rättellerpå okunskap
isäkerhettrygghet ochtill behovsjälvbestämmande och av

och vård.omsorg
omed-osynliga ochoftasubtila,områdePå det rör mersom

värdighet saknassjälvkänsla ochkränkningarvetna sys-av
händelsersådanaUpplevelserdokumentation.tematiserad av

inomsåvälförekommandevanligtrelativt omsorgs-synes vara
anledning tillövrigt.ii samhället Dettaområdet gersom

innebärmekanismermänskligakring de attfunderingar som
tycks haempati ibland ettmedmänsklighet och ersatts av

förhållningssätt.rutinmässigtochopersonligt
inteäldre,bemötandefall det förekommerdeI ett somav

självbestämmande,förrespektpågrundläggande kravuppfyller
sannolikt förklarasdettavärdighet, kantrygghet ochintegritet,

ellerledningpolitiskotydligolikamånga Enpå sätt.
ochpersonalenhoskompetensbristandearbetsledning,

kvalitet ochitill bristerbidraarbetsförhållanden kanpressade
ock-sannoliktförekommeroch vårdbemötande. Inom omsorg

principernaövergripandedevardagsetiska konflikter därså om
medkonfliktikommaintegritet kansjälvbestämmande och

Exempelvis kantrygghet.säkerhet ochförpersonalens ansvar
åldersde-medrörelsefriheten fördet förekomma att en person

säkerhetsskäl.begränsas avmens
bemötandetibristerövergripande plan kanPå ett avmer

tydligmindreelleruttryck förocksåäldre kanske en mervara
sinahatill viss del kandiskrimineringmarginalisering och som
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i tidigarerötter rådande på äldre.synsätt Vid seklets början
framställdes ofta åldringen undergiven och tacksamsom en
understödstagare. Pensionären förutsattes fömöjsam ochvara
tålmodig och förväntades inte ställa krav på inflytande eller
förändringar. Trots äldres materiellaatt levnadsförhållanden
kraftigt förbättrats under hela 1900-talet tycks ibland en
patriarkalisk och diskriminerande på äldre leva kvar.syn

flertaletI kommuner och landsting pågår viktigtett
utvecklingsarbete framför allt berör trygghet och säkerhetsom
i och vården också handlaromsorgen förbättringmen som om

service och bemötande i vidare mening.av Regering och
riksdag har olika former utvecklingsmedel stimuleratgenom av
detta arbete. Under år har särskilt statsbidragt.ex. ett påsenare
50 miljoner kronor utgått med syfte stimulera utvecklingatt av
kvalitet i den kommunala äldrevården. För påskyndaatt
utvecklingen på rehabiliteringsområdet kommer 300 miljoner
kronor lämnas till kommuneratt och landsting.

Sveriges deltagande i Europeiska äldreåret 1993 syftade till att
på olika sätt uppmärksamma äldre situation ipersoners
samhället och speciellt betona vikten solidaritet, ökadeav
kunskaper utbyte mellan olikasamt generationer. Kommittén
S 1992: 12 för Europeiska äldreåret 1993 initierade mängden
utåtriktade aktiviteter under det samlande Solidaritettemat
mellan generationerna. kommitténsI slutbetänkande Gamla är

blivit äldre SOU 1994:39 framhållsunga som att gensvaret
och intresset hos myndigheter, kommuner, landsting,
föreningar och organisationer vida kommitténsöversteg
förväntningar. En mängd lokala projekt visade också att myter
och attityder mellan generationerna möjligaär påverka.att

syfteI kartlägga huratt det svenska samhället förändrats
påbörjades hösten 1995 arbetet med särskilt välfárdsprojett ekt
inom Socialdepartementet. Den ansträngda ekonomiska situa-
tionen och i övrigt strukturellastora förändringar samhälletav
innebär utmaningar för välfärdspolitiken. Pånya raden
områden behövs ökade kunskaper de levnadsbe-om nya
tingelser dessa förändringar medför och hur de påverkar
människors liv och vardag. Arbetet i välfärdsproj ektet kommer
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delenunderpågåutåtriktat ochoch störrebedrivas öppet avatt
mandatperiod.innevarande

Uppdraget

till flerakopplasäldre kanbemötandetFrågan sam-avom
mellanmänskliga rela-grundenioch handlarhällsområden om

be-människosyn. Denochkunskapockså makt,tioner ommen
i rollenfalli mångasamhällsmedborgare,också allarör som

närstående.anhörig eller
påvarit inriktatäldreomsorgsarbetetår harmångaUnder

framförochorganisationsförändringarstrukturfrågor,viktiga
mellanansvarsfördelningtydligareochfråganallt på om en ny

haroch vård engageratförhuvudmännen. Formerna omsorg
tid.långunderförgrundenioch ståtttjänstemänpolitiker och

dagsdetregeringen attärbakgrunddenna attMot nuanser
frågoräldreomsorgsarbetetiinnehållet samtbelysasärskilt som

självbestämmande,äldresforrespektenbemötandet ochberör
värdighet.trygghet ochintegritet,

fråganbelysauppgiftmedtillkallasutredaresärskild attEn
ivård ochochinomäldre bemötshur annanomsorgom

analyseraochkartläggaskallUtredarenverksamhet.offentlig
kankartläggningenförUnderlagäldre.bemötandetibrister av

tillsynsarbete,länsstyrelsernasochSocialstyrelsensbl.a. vara
för-landstingenstillanmälningarochMaria-anmälningarLex

utvecklingsarbete,ochforsknings-relevanttroendenämnder,
Ädel-utvärderingen, frånmaterialfrånkunskapsunderlag

ochkvinnorbemötandet män1994:08Utredningen S avom
från äldre,beskrivningarsjukvårdenochinom hälso- samt

brukarorganisationer.ochanhörigavårdpersonal,
personalenhosfaktorervilkaskall belysaUtredaren som

betydelsenbeaktadärvidochäldrebemötandetpåverkar avav
bakgrund.kulturellochsocioekonomiskutbildning,ålder,kön,

hosfaktorerdessapå vilketbelysaskall ocksåUtredaren sätt
ochbemötandetuppleveräldrehur denbetydelse föräldre har

situationer.olikailåter sig bemötasäldresamtidigt hur den
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Äldre invandrare kommer växandeatt utgöra i deten grupp
svenska san1hället. Mötet mellan människor från olika kulturer
ställer särskilda krav på kvalitet och kompetens i olika
verksamheter. Utredaren skall därför belysa bemötandet äld-av

invandrare.re
Faktorer i organisation och struktur kan tänkas bidra tillsom

brister i kvalitet och bemötande skall kartläggas och analyseras.
Hinder eller svårigheter på detta område kan anledning attge

studeranärmare relevant lagstiftning, kompetensbehov hos och
utbildningssystem för berörd personal arbetsledarskapetssamt
betydelse. Utredaren skall också analysera i vad mån skillnader
i utformningen särskilda boendefonner har betydelse förav
bemötandet. dettaI sammanhang skall också frågan äldresom
möjlighet flytta till särskildatt boendefonn i kom-en en annan

tasmun upp.
Inom de nämnda områdena skall utredaren också belysa inter-

nationella erfarenheter och kunskaper.
Utredaren skall vidare beskriva pågående arbete i kommuner

och landsting i frågor kvalitetsutvecklingrör ochsom
utveckling innehållet i och vård och i förekom-av omsorg
mande fall iäven offentlig verksamhet. dennaI kartlägg-annan
ning skall det ingå översiktlig beskrivning lokalt fast-en av
ställda politiska mål och riktlinjer för kvalitet och bemötande
och hur dessa följs Utredaren skall också redovisa antalupp. ett
goda exempel på verksamheter i vilka det målmedvetet arbetats
med kvalitetsutveckling och där frågan bemötande äldreom av

viktigt inslag.är ett
Utredaren skall slutligen föreslå åtgärder kan bidra till attsom

avhjälpa brister och missförhållanden i bemötandet äldre.av
Vid utformningen åtgärdsförslagen skall utredaren beaktaav
dir. 1994:23, redovisasnärmare nedan.som

En viktig uppgift för utredaren lyfta framär frågoratt rörsom
bemötande, förhållningssätt och attityder till äldre och få till
stånd debatt.öppen Utredningen skall därför bedrivas påen ett
utåtriktat där bl.a. konferenser,sätt seminarier, litterära bidrag
och mediebelysning kan komma i fråga för att storengagera en
krets berörda. Utredaren skall också efterav sträva fångaatt

och sprida erfarenheter godaupp exempel på arbetssätt ochav
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bemötandevärdigttillsyftarkvalitetsutveckling ett avsom
äldre.

bemötan-1994:08utredningen Smedskall skeSamråd om
sjukvården.ochhälso-inomochkvinnordet mänav

till allakommittédirektivengällerarbeteutredarensFör
offentligautredare prövasärskildaoch attkommittér om

varjebl.a.innebärDirektiven att1994:23.dir.åtaganden
utgiftsökningarinnebärförslagvisa hurskallkommittéer som

inomfinansieraskunnaskallinkomstminskningareller ramen
skallVidareoförändradeellerminskadetotaltfor sett resurser.
124.dir. 1994:redovisaskonsekvenserjämställdhetspolitiska

maj 1997.den 30avslutatskall senastUtredningsarbetet vara

Socialdepartementet
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äldrebemötandeUtredningen avom

51S 1995:

utredareSärskild
Helsingborgkommunalråd,Rundström,Britta

Sakkunniga
Kommunför-Svenskaförbundssekreterare,Ahlsén,Kerstin

bundet
Kommunaltjänste-Sverigesombudsman,Ahlström,Yvonne

mannaförbund, SKTF
Äldrecentrum, StockholmStiftelsendocent,Andersson,Lars

oktober 1997den 31t.o.m.
JönköpingHälsohögskolan,professor,Stig Berg,
Kommunalarbetareför-Svenskaombudsman,Eriksson,Evy

Kommunalbundet,
Äldrecentrum, StockholmStiftelsendr.,med.Forsell,Yvonne

Riksorganisation,Pensionäremasordf.,Nils Gustavsson, v.
PRO

departementssekreterare,ennbert,Kristina J

Socialdepartementet
Socialstyrelsenavdelningsdirektör,Lennarth Johansson,

Landstingsförbundetutredare,Liljeqvist,Margareta
Pensionärsförbund,Sverigesförbundsledamot,Elvy Olsson,

SPF
StockholmHögskola,rektor, ErstaRinellAlice Hermansson,

Sekretariat
1996denSpjuth fr.o.m. 4Elisabet mars

augusti 1996den 1Carlberg fr.o.m.Ann-Charlotte
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Därutöver har juristen Ame Edström biträtt utredaren i arbetet
med dels delbetänkandet SOU 1996: 161, dels slutbetänkandet
SOU 1997:170.

Följ ande har på utredarens uppdragpersoner sammanställt
vissa underlag till slutbetänkandet:

Äldrecentrum,Docent Lars Andersson, Stiftelsen Stockholm,
Konsult Lennart Lundquist, Stockholm
Rektor Alice Rinell Hennansson, Uppsala
Docent Gerdt Sundström, Institutet för gerontologi, Jönköping,

Åhlund,Docent Owe Institutet för byggnadsfunktionslära,
Lunds universitet
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förföreträdaremedReferensgrupp
handikapporganisationer

samarbetsorganHandikappförbundensHSOBorg,Arne -
Afasiförbundet

Samarbets-HandikappförbundensHSOCarselind,Kerstin -
Reumatikerförbundetorgan

DHRRiksförbundHandikappadesDeGregorson,Barbro
SDRRiksförbundSveriges DövasKarlson,Karl-Erik

MartinellBirgittaersättare:
SRFRiksförbundSynskadadesAnn-Christine Persson,

samarbetsorganHandikappförbundensHSOErik Ransemar, -
Riksförbundlungsj ukasochHj ärt-
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skrifterUtredningens

slutbetänkandeUtredningens

1997:170SOUäldreBemötandet av

Delbetänkanden

äldrebemötandefrågaflyttaRätt avatt omen-
1996:161SOU

äldrebemötandefrågaiBrister2. avomenomsorg -
1997:51SOU

utredningenRapporter av

bemötandefrågainlevelseochkunskapmedOmsorg omen-
1997:52SOUäldreav

äldrebemötandefrågaåldrandebilder avBarns omenav -
1997:147SOU

färdigställs rapportovanseslutbetänkandetmedSamtidigt en
1997.decembersituationanhörigaspåaspekterolikaom

Rapport utredningentill

äldrebemötandefrågaochvårdiInvandrare avomenomsorg -
1997:76.SOU

KundtjänstFritzesfrånbeställasskrifter kanOvanstående
90.9108-690ordertel.91 91,08-690orderfaxStockholm106 47
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Stencil

l Kvalitetsutveckling vårdi och äldre Exempel frånomsorg om -kommuner och landsting Utredningen bemötandeom av
äldre, maj 1997.
Tankar och förslag bemötande äldre sammanställningom av -yttranden Bristeröver iav fråga bemötandeomsorg en om-äldre SOU 1997:51 och Omsorgav med kunskap och
inlevelse fråga bemötande äldre SOUen 1997:52.om av-
Utredningen bemötande äldre, oktoberom 1997. Ingårav
även bil. i5 slutbetänkandet.som

Stenciler enligt delbetänkandensamt ochovan pårapporter
kassett, i lättläst sammanfattning och i punktskriñ for personer
med olika funktionshinder kan beställas från Utredningen ombemötande äldre, Socialdepartementet, 103av 33 Stockholm fax
08- 405 43 80 eller från Monica Henrikson utredningssekretariat-
et, tel. 08-405 37 08 decembert.o.m. 1997, därefter från Fritzes
Kundtjänst 106 47 Stockholm, orderfax 08-690 91 91, ordertel.
08-690 91 90.

Övrigt
1 intervjustudieEn redovisad i SoS-rapport 1997:17 under titeln

"Värdigt bemötande går det lära"att resultatetär ettav- sam-
arbete mellan Utredningen bemötande äldre ochom av
Socialstyrelsen. Rapporten behandlar bl.a. hur personalens teo-
retiska kunskaper i äldreomsorgensomsätts praktik. Denna
skrift kan köpas från Socialstyrelsens Kundtjänst, orderfax 08 -760 58 95, tel. 08-795 23 30.
Slutbetänkandets SOU 1997:170 sammanfattning är översatt
till engelska och distribueras Fritzes Kundtjänst segenom
ovan.
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och
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1997:52SOUäldrebemötandefråga avomen-

1995:15SäldrebemötandeUtredningen avom
1997oktober
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bredpå inbjudan tillSynpunkterl en

informell remiss föredebatt en-

slutbetänkandet

enligt utrednings-remissenMitt syfte med den informella attvar
äldre.diskussionen bemötandetuppdraget stimulera avom

och slagit välBedömningen arbetssättet uppskattats ut.är att
inkommit.nedan harinkl. bl.a. telefonsvar,Nästan 200 sesvar

godareflexioner och mångatillförts värdefullaUtredningen har
förslag berörutvecklingsarbete. hel del inkomnaexempel på En

försökaskall jagutredningsuppdrag; demområden utanför mitt
uttryckt tacksamhettill Flera harvidarebefordra andra. översvar

och betonattill utredningsunderlagetmöjligheten bidra attatt ar-
viktig demokratiskbetssättet exemplifierar process.en

förhållandengivits på avspeglarharDrygt 30 sättett somsvar
vå-har intebrist. Enskilda ochjag betecknat grupperensom som

muntligt vid tele-lämnat demsina synpunkterskriva utangat ner
sekretariatetdå jag ellerpersonliga kontakter, bl.a.fonsamtal och

varitEnskilda, anhöriga, haro.dyl. oftastdeltagit i konferenser
de beroendei verksamhet,rädda för personal äratt av,somen
kategorier har inteolikaandra personalskulle illa"ta upp"; av

ledakunnaenligt deras mening skullevelat skriva, eftersom det
arbetsledning.och/ellertill kritik arbetskamraternegativ från

varit dels kraftfullt betonatdeGemensamt för dessa har attsvar
velatäldre, delsvården ochbehovet insyn i omomsorgenav

bemötande.värdigtuppmärksamma innebörden ettav
skriftligacirkaFortsättningsvis sammanfattas här de 150 svaren,

från fleraexempelvisvissa "gruppsvar", gemensamma svarvarav
anhöriga.

några vil-informell remiss känts förmöjligtDet är att ovanen
Tillvägagångssättet harfrånket lett till avstått attatt svara.man

därför före-ordinarie rutiner. harinte kunnat relateras till Det
för-inväntar slutbetänkandetskommit kommentarer att manom
ochföremål för bred debattdessa blirslag och förutsätter att en

förmodligen fort-remissförfarande. Andra harkonventionelltett
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presentatio-i opinionsbildning ochmöjligheter deltalöpande att
funnitinteutvecklingsarbete. har därförDeforskning ochner av

Lands-i det här sammanhanget.anledning förmedla förslagatt
frånavståttKommunförbundet hartingsförbundet och Svenska

utredningens sakkunniggrupp.ide företräddaeftersom ärsvar
begränsatKommunaltjänstemarmaförbund SKTF harSveriges

deninte nåtts beskedskäl. Vissa harsitt omavsammasvar av
idemredovisat inbjudan nåttharremisstiden, andraförlängda att

fallen hindratarbetsbelastning vilket i bådaperiod hård ettaven
tänkerellerde använderförmedlar dockuttömmande De attsvar.

verk-diskussioner i denmaterialet förutsändaanvända det egna
verksarnhetspla-utbildningar ochi samband medsamheten, t.ex.

nering.
frånfåvarit glädjandedet hadekonstaterarJag attatt svar

delarhela ellersäkerligen har rik erfarenhetfleraännu avavsom
emellertidkartläggningen.iberörts Jagde områden ettsersom

äldrebemötandefrågai Brister ivärde att avomomsorg en-
frågainlevelseochmed kunskap1997:51 och OmsorgSOU en-

mångatill så1997:52äldre SOUbemötande sänts somavom
Atthemmaplan".förslag "påtankar ochpå olika kan väckasätt

utredningensiväsentlig deltill sådanamedverka är enprocesser
utåtriktade arbete.

enskildskall citeras.arbetssättet EnNågra kommentarer om
okonventio-"tacka för detmedsina synpunkterinleder attperson

männis-bidrar det till mångatroligenremissförfarandet,nella att
tankarsig sinadelar medäldreomsorgenberördakor är avavsom

inhämtalovorda detidéer". "villoch SPRI greppet att syn-nya
slutbetänkandet".utarbetandetbrett förepunkter så avpass

användapositivt på denmycketVårdförbundet SHST "serF me-
synpunk-möjligheter lämnadialog ochtodiken med attöppenen

slutbetänkandetocharbete avslutatinnan utredningens ärter
enligt sitt arbets-råd,medicinsk-etiskaläggs fram". Statens som

Blanddock vissa kommentarer.yttrande, lämnaravstår frånsätt
"mellanvägsbetänkanden"initiativ meddem utredningens äratt

viktigt få lämnadetBollnäs kommunutmärkt. " att syn-somser
med".utredning arbetardennaviktig frågapunkter på så somen
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2 Beskrivandets dilemma

I delbetänkandet brister i bemötandet äldre SOU 1997:51om av
uppehåller jag mig vid svårigheterna förmedla helhetsbildatt en

bemötandet i vården och Det negativa ochav omsorgen. oaccep-
tabla måste belysas samtidigt innebörden i bemö-ett gottsom
tande måste bekräftas, beskrivas och framhävas.

Jag valde visa goda iexempelatt särskild SOUrapporten
1997:52 med tanken den skulle kunnaatt underlag för bredavara
diskussioner i bl.a. arbetslag vill utvärdera och utveckla sinsom
verksamhet. Med några mycket få undantag har denna uppdelning

materialet med uppskattning.möttsav
De önskat samlad redovisning positiva och negativasom en av

förhållanden i och betänkandeett t.ex. Västmanlandssamma
Kommunförbund har delat min uppfattning, bl.a. uttryckt i föror-
det till goda exempel måsterapporten, att in-synas mera som

tillspiration utvecklingsarbete.
Vikten och kritisköppen debatt kan utveckla insat-av en som

för äldre betonas bl.a. Härnösands kommun kon-serna av som
de flesta fårstaterar god vård ochatt Men "för denomsorg. som

blir dåligt bemött innebär detta ingen tröst". Flera har instämt i att
det ofta saknas beskrivningarär efter uppdagandetsom stegetav

dåligt bemötande, dvs.ett uppmärksamheten måste inriktasattav
på använda informationenatt till positiv förändring i stället for till
bortförklaringar.

Flera har föreslagit delbetänkandet tillsammansatt med rap-
skulle användasporten läromedel inom utbildningar och därsom

kunna leda till debatt och reflexioner äldreomsorgens olikaöver
sidor, samhällsattityder, ansvarstagande Några har redanetc. prö-

låta elevervat att andraöverväga och bättre handlingsalternativ
demän förekommer i delbetänkandets negativa exempel.som

Detta har, enligt uppgift, i hög grad de studerande.engagerat
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3 Perspektiv på begreppet bemötande

3.1 "Kärnan i vårdarbetet"

"Det goda bemötandet ligger i ömsesidigheten. Att jag mot-som
blir betraktad individtagare inteoch del kollek-ettsom en en av

tiv behandlas på Varje individ uniksätt. och skallärsom samma
bemötas med lyhördhet för enskilda behov, förutsättningar och
önskemål. Kunskap beroenderelationen mellan denom som ger
hjälp och den får hjälp viktig. Det gällerär imötasatt ögon-som
höjd. Det handlar få subjekt-rätten med andraatt 0rdettom vara
inte objekt för andras älvsvåldigaett handlingar." Cit. Svenska
Röda Korset.

citatDetta kan sammanfattning många frånses som en av svar
enskilda, intresseorganisationer, myndigheter mil. velatsom un-
derstryka behovet och vikten utredningen. Samtidigt konsta-av

t.ex. i yttrande frånteras Gävle kommun,ett avfattatgemensamt
omvårdnadsförvaltning, SPF, PRO, Kommunal, SKTF ochav

SHSTF "Det borde inte behövas någon särskild utredning och
det borde inte behövas några förslag till åtgärder för bemö-att
tande skall bli bättre vi står inför faktum. Många upplevermen-

det finns brister iatt förhållningssättstora och attityder och
många känner sig dåligt bemötta." På motsvarande sätt säger
handikappkonsulenten i Landstinget Dalarna det kännsatt
"konstigt särskild utredning skaatt behöva omkring be-görasen
mötandet äldre i sjukvård och Ett bemötande,gottav omsorg.
självbestämmande, integritet och trygghet bör självklara de-vara
lar i vård och alla människor oberoende ålder."omsorg om av
Detta framhålls Landstingetäven Västernorrland berettav som
sitt yttrande i arbetsgrupp mellan omvårdnadsråd,en gemensam
törtroendenämnd och landstingets hälsopolitiska avdelning.

Sundsvalls kommun betonar utgångspunkten i frågaatt om
bemötande "måste den enskildes behov respekten församtvara
den enskildes vilja, livsstil och levnadssätt". bör finnasDet kom-
munala mål och riktlinjer "slår fast betydelsen ett gottsom av
bemötande och etiskt förhållningssätt".ett
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Svenska Kommunalarbetareförbunder bemötandet och be-ser
handlingen de äldre själva "käman i vårdarbetet" ochav som me-

bättre organisationatt både de äldre och denar en som gynnar-
anställda bara kan uppstå i dialogen och mellan de äldremötet-
och omvårdnadspersonalen.

Genomgående beskriver bemötandet frågasvaren som en om
ömsesidig respekt, såväl i den relationennära i relationersom

flera, exempelvisrör relationer mellan olika generationer.som
"En människosyn grundad i uppfattningen varje individatt är
unik och jämlik leder till förhållningssätt präglatett respekt förav
den enskildes behov integritet,och intresse for den enskildes
livshistoria och erfarenhet. i sinDetta möjliggör det levandetur

och den dialogmötet främjar kvalitet och djup i relationensom
och i det här falletgör bådeatt personal, äldre och derassom an-
höriga fár uppleva välbefinnande"större skriverett Sveriges
Kristna Råd och Sveriges Frikyrkosamråd. Vissa har ansett att
betänkandet borde ha beskrivit detta ingående och ytterli-mera

analyserat innebörden människovärdesprincipengare av som
grund för bemötande.ett gott

Det föreligger mycket stark uppslutning kring behoveten av
stärka den enskildes ställningatt och varjeatt värna om persons

möjligheter till inflytande. Några for risken detta glömsattvarnar
bort i samverkan exempelvis vid vårdplanering. Den enskilde
måste "huvudpersonen".vara

3.2 Bemötande och kvalitet

Flertalet har bemötande ingåransett att avgörande ochsom en
integrerad del i olika insatser. Bemötandet handlar upplevel-om

blir ihågkomna under mycket lång tid, också andraser som när
inslag i insats glömts. Göteborgs kommunstyrelse uppfattar ien
sitt bemötandet själva "kvalitetsupplevelsen in-svar som av en
sats". Detta borde understrykas kommunen,attmera genom re-
spektive verksamhet och enhet diskuterar sig fram till särskilden
"bemötandepolicy" Örebroenligt bl.a. Gävle kommun. och
Härnösands kommuner bemötandet såatt väsentligtär ettanser
inslag i verksamhet för äldre begreppet borde renodlasatt mera
och inte uppgå i några allmänna kvalitetsbegrepp.
"Bemötandeforskning" efterfrågas liksom beskrivasätt ochatt

bemötande.mäta Västerbottens läns landsting redovisar be-att
mötandet äldre där granskas årligen, bl.a. intervjuerav genom
med patienter och medborgare i samhället. Bemötandet del iär en
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gransk-erfarenheter visar dessakvaliteter undersöks;de attsom
itill politiskt trycktill förbättringskrav liksomningar leder ett

"bemötandefrågorna".
positivtdetRiksförbund DHR mfl.HandikappadesDe anser
vidockså i be-utredningen behandlar begreppet bemötandeatt

kvaliteter i insatsermärkelse, beskriva dedvs. äg-att somgenom
självbe-i främjarförutsättningar vardagenäldre och de somnas

värdighet.trygghet ochstämmande, integritet,

del iBemötandet äldre3.3 är ettav en

samhällsklimat

reflexioner utredningensVanligt förekommande överär att upp-
inte i förhållandei verkligheten gäller enbartdrag, analyser etc.

med-till bemötandet blir till "allmänäldre. godaDet översatt
vägledssolidaritet. Vikten tidigtmänsklighet" och barnatt avav

vissa finnsförebilder betonas.goda I överen orosvarvuxna som
riskerar bli alltmerklimat och samhällehårdnande attettett som

"icke-dugliga".gränslinjer "de dugliga" ochsplittrat mellanmed
breda kam-attitydpåverkande åtgärder bl.a.behovMan ser av

ekonomiskastatliga medel och omfördelningpanjer med re-av
därskriver samhälle ..."Norrtälje kommun ett manomsurser.

belast-medellivslängd och ökat antal äldretalar ökad som enom
klimati "skapasning för samhället" vilket resulterar det ettatt

bemötande i samhällettill dåligt äldre såvälleder somavsom
kontinu-det krävsinom vård och omsorg". Forum 50 + attanser

långsiktig på attitydföränd-erlig satsning grundläggandeoch en
åldersmytemaskriver står det helt klartring och "För attoss

människorsattityderna till åldrandet försämraroch de negativa
i de sista levnads-livskvalitet pensionsdagenalltifrån första upp

aren."
massmedia, rek-påtalasBeträffande bemötandet äldre attav

understryker det "ungdomplatsannonser oftalam, äratt somosv.
ileda tillifrågasätter hur detta skall kunna "status"gäller". Man

väljaarbetsuppgifter få ungdomaräldreomsorgens och att en yr-
diskuteras sambandetkesbana inom fleraäldreomsorgen. I svar

till till dem verksammamellan negativa attityder äldre och ärsom
äldres och deni uppgifter äldre. Några analyserar båderörsom

i leda till då-utsatthet, fall kanpersonalens värstanärmaste som
ligt bemötande och övergrepp.

17-1514ll
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Man t.ex. i från Umeå kommun bemötandetattser svar av
äldre i vård och påverkas förebilder från politisk led-omsorg av
ning och hela organisationen. flödetI ord och hand-genom av
lingar inom organisation blir det tydligt vilka värderingaren som

framträdande; de visarär sig i enskilda med äldre. Någramöten
ställer frågan hur ofta bemötande diskuteras jämfört med frågor

ekonomiska resultat Andra för följderna "vi-om ettvarnar av
och dem"-tänkande; åldrandets villkor berör alla.

Synskadades Riksförbund SRF hänvisar till utredning aven
Handu bl.a. visar två tredjedelar äldre synskadadeattsom av
känner inför samhällsutvecklingen; bistå äldre med serviceattoro
blir inte tillräckligt värderat.

Örebro kommun bemötandet samhällsfråga också iser som en
bemärkelsen äldres livsinnehåll beroendeatt är exempelvisav
tillgänglighet bostäder, utemiljöer, allmänna kommunikationer.
"På nationell nivå bör diskuteras hur behovet service i bo-av
stadsområdena ska lösas. Också näringslivet måste här."ta ansvar

Pensionärsrådet, Stockholms läns landsting betonar kraftfullt
attityder till äldre i samhället måsteatt uppmärksammas och be-

arbetas aktivt "Hela samhället måste mycketta ett större ansvar
för ändra attitydema och ökaatt respekten för våra äldre i sam-
hället. Här spelar för- och grundskolan tillsammans med mass-
media viktig roll" Landstinget Västmanland.en anser

Reumatikerförbundet föreslår många instanser mobiliserasatt
för få genomslag för attitydförändringaratt "Vi skulle vilja ut-
nyttja olika media, skolor, dagis, ñivilligorganisationert.ex. och
pensionärsorganisationer sådanEn kampanj bör utgå från
statsmakten vi förbund kan ställa på leda kam-attmen som upp-
panjen eftersom vi har många äldre medlemmar drabbassom av
brister i vård och omsorg"

Hallsbergs kommun väcker förslaget Svenska Kommunför-att
bundet och Landstingsförbundet tillsammans skulle göra ett
"riksomfattande utbildningspaket" riktat till omsorgspersonal i

frågor bl.a. människosyn, etik och moral.gemensamma som
Avslutningsvis citeras från Hallsberg. "Till sist visvaret trorur

förbättrat samhällsklimat med bättreatt ekonomiett hos hushål-
len, förändrad arbetsmarknad, stabilare socialförsäkringssystem
och ökad solidaritet mellan människor leder tillgrupper av en
optimism och ökad kraftresurs, återspeglas i vårtävenen som
bemötande gamla sjuka."ochav
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Bemötande och resursfrågoma3.4

Många diskuterar på den ekonomiska situationen iaspekter sam-
hället på inskränkningar har skett i olika verksamheter.och som

de femtiosex svarande kommunerna ingå-Tolv ger meraav
och uttalanden förhållandet mellan eko-ende kommentarer om

nomiska förutsättningar för verksamhet och bemötande. Mer-en
följ-dessa konstaterar det inte går bortse från departen att attav

der besparingar/nedskärningar kan på bemötandet. Någrahasom
förmedlar visserligen inte alltid tillräckligdetta äratt sant men en
förklaringsgrund till bristfälligt tillgängligabemötande. Hurett

prioriteringar ocksåanvänds och vilka görs är avgö-resurser som
rande vilket hänger med grundsyn, påpekar några. Detsamman

nödvändigt regelbundna uppföljningar. Fortlöpande kvali-medär
ficerade uppföljningar/konsekvensanalyser utförs inte alltid som

Vikten använda tillgängligsjälvklar del i verksamhet. atten av
rikta befintliga påpekas flera. Somkunskap för rättatt resurser av

akutsjukvårdomfördelning frånexempel bl.a.nämns resurserav
sjukvård rehabilite-till kommunal hälso- och och "förstärktett

ringstänkande".
besparingar relationerHärnösand hur kan påverka näratar upp

"Ärenskilda personal: det personalen fårmellan och ta emotsom
besparingar i form arbete,dom negativa effekterna merav av

anhörigas klagomål situa-och vårdtagares och Iökade krav en
vårdtaga-tion personalen känner maktlöshet ävendär gentemot

dåligt bemötande."finns risk förren
detomsorgsnänmdenNorrtälje kommun ärattanser

strikta hushållning måste ske med"ofrånkomligt denatt som
inverkar på bemötande äldre". Varbergsamhällets re-resurser av

effekter iflekterar denna hushållning kan olika slagsöver att ge
grundkraftiga eller kanske påden kommunen. ..."Trotsegna

besparingar sedan har verksamheten kunnat förnyasav 1992
ÄDEL:s kostnadsnivåutvecklas enligt intentioner medoch en

jämförbara kostnader."ligger bra bit under kommunerssom en
Älmhult förnyelse be-socialnänmden det "förattmenar en

förutsättningar. inte blunda förhövs också ekonomiska gårDet att
exemplifierar enskildaverkligheten." Jönköpings kommun "Om

innehållslös vardagexempelvis i det särskilda boendet har en
föreller alltför sällan får komma det också uttryckär ettut
di-Sådana brister har oftastbristande bemötande och respekt. en

koppling tillrekt resurserna."
bemötandet kan påverkas kom-Osby kommun attatt avanser

ekonomi motsättningar mellan verk-ansträngda skaparmunernas
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behövs enligt "störreinom kommun.samhetema Det svareten
samverkanslösningar.motverkasi planeringen".långsiktighet Nu

ekonomiska faktorerproblem ochhar vidgat dettaFlera andra sett
samarbeteåstadkommahindret fördet avgörande ett gottattsom

ochverksamheter hosinte bara mellanmellan huvudmännen, en
huvudman.samma

kom-enligt från Falköpingsavhj älpsBrister i bemötande svar
ekonomiska för-bättrekommunernabäst"totalt sett gesommun

Norrkö-sin äldreomsorg".bedriva och utvecklautsättningar att
finna "rakauppfattningen det svårtkommun delar är attattpings

intekanbra bemötandeochsamband" mellan stora menresurser
situationernaredovisadei många debli påpeka"låta att att av

information, tidmåste ha tid förpersonalenhandlar det attattom
inte uttrycksanhörigaenskilde ochsignaler från denuppfatta som

fortbildningtid förhandläggning ärenden,tidi ord, för m.m.av
inte ursäktasbeskrivna kan förklarasdetdelEn avav menav --
inom äldre- ochnedskärningartvingatskommunerna göraatt

ekonomiskaminskade resurser."beroende påhandikappomsorgen
värdigtpåäldreomsorgenklara sättSkall kommunerna ett

avslut-skjuta till pengar"bereddmåste attstaten ansermeravara
Umeåochsocialnämndenkommunningsvis Simrishamns

tillägg till kommu-vill iplaneringsutskottKommunstyrelsens
medutredningen kommeri den mån..."understryka attsvarnens

kostnader på kommunernaövervältringförslag innebär avsom en
tillämpas fullt ut".ñnansieringsprincipenskall

besparings-minst idet inteoch KarlstadKarlsborg attanser
uppfattningkvalitetsarbetet,fokuseratider angelägetär att somen
uppmärksammarm.fl.SHSTVårdförbundet Fockså delas somav

gamladå antalet myckettillgodosesmåstebehov kunnade som
neddragningar ochskylla påhär baraför enkeltökar. "Det är att

förändraangåendekommunbesparingar" Lerums vägar attmenar
Även Landstingetinnehåll. Västernorr-"vårdens och omsorgens

på bristandesällan skyllsbemötande intedåligtland att re-anser
tidinte längrebemötandebra..."Ett änoch konstaterar tarsurser

bemötande."opedagogisktdåligt,ha ettatt
bristandeföljderallvarligabeskriverReumatikerförbundet av

proble-delkonstaterarförutsättningarekonomiska att avenmen
verksamhet,organisationockså handlarsannolikt ut-avommen

lång-bl.a. betonarfleraåsikt delasbildning etc. somsom aven-
utvecklingutbildning ochpåpositiva effektersiktigt att satsaav

arbetsledarfunktioner.av
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Bemötande och samverkan3.5

huvudmännen3.5.1 Samverkan mellan

Inledningsvis citat från Västerbottens läns landsting: "Närett pa-
tienten haft synpunkter på bemötandet har det tidigare varitt.ex.

"förklaring"vanligt de skilda huvudmarmaskapen utgjortatt en
och skylla ifrån sig i stället för sig densättett att att ta upp-an

problematiken. Likaledes tämligen ofta soci-komna detsägs att
altjänsten sjukvården så skilda kulturer detoch hälso- och har att

patienten.svårt samverka och samarbeta Det ärär natur-att runt
åsikterligtvis beklagligt detta förekommer eftersom sådananär

aldrig ursäkt för brister i vårdkedjan. Alla aktörerfår runtvara en
människa samhällets hjälp måste ha hel-äldre behöver etten som

insat-hetsperspektiv på såväl människans behov samhälletssom
informera insatser liksomoch kunna förklara och dessaser om

viktigtförmedla behoven vidare till instans. Likarätt attsom
utvecklas mellan sociala och medicinska kompetens-samverkan

arbetsområdenområden det därför kunskapen varandrasär att om
inslagkunskapsförmedling börutvecklas. sådan kunnaEn ettvara

i grundutbildningen liksom i fort-återkommande gemensamma
bildningsdagar primär- och landstingskommunal vårdper-mellan
sonal."

iSörmland LandstingsstyrelsenLandstinget anser en sam-
måstemanfattning sitt det fortsatta arbetetattav svar

kontinuerligt mellan de"koncentreras på utveckla samverkanatt
förutsätt-två huvudmännen. väl fungerande vårdkedjaEn är en

i avseenden."ning för nå optimalt omhändertagande allaatt ett
Älvsborg ..."Vid tillstånd ekonomisktLandstinget betonar av

mellankrympande ställs allt krav på samverkanstörreramar en
alla de aktörer finns i vården och äldre."som omsorgen av

understryker be-Pensionärsrådet, Stockholms läns landsting
huvud-hovet väl utvecklad och samverkan mellanav en samsyn

in-anför vidare ..."Frågan samfinansieringochmännen avom
gamla sina sista år behöver ochför de undersatserna omsorgsom

vård från olika huvudmännen borde ocksåpersonal de prövas.av
vårdgi-de skulle tvivel förbättrasBemötandet äldre utan omav
huvud-inte frestades snegla på kostnaderna för denattvarna egna

låta individens behov insatserna."avgörautanmannen
mellan huvudmännen måste så"Samverkan ökas, att processen

följer patientens organisationens"den enskilda behov och inte
Västmanland.Landstingetanser
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ansvarsområdenhuvudmännensmellanGränslandet engagerar
redovisarproblematiken ochanalyserarflertalmånga. Ett exem-
hinder förundanröjaförsatsningarmålinriktadepåpel att sam-

tid ochkandet attkonstaterar taarbete. Man äratt processer som
ändamålsen-genomföraupp/byggahandlargradde i hög attom
kommunika-dokumentation ochvårdplanering,rutiner förliga

bi-landstingfleraVästernorrlandLandstingettion. är ett somav
samtligaisamverkansdagarpågårexempel:goda Därdrar med

samarbetsfrå-diskuterapersonalforabredareiforkommuner att
hem-inom kommunenspersonalMålgrupperi praktiken. ärgor

vården.den slutnaprimärvårdlandstingetstjänst, samt
Ängelholms fö-sjukvårdsdistriktSkånes ochNordöstraInom

radm.fl.Halland, Jönköpinglandstingen iiliksomrekommer en
samverkanstärka"vårdkedjeprojekt" förmålinriktadeolika att

"vårdkedjor"Samverkanäldre.bemötandetoch förbättra omav
och kommu-Alingsås lasarettbeträffandebeskrivs också

uppmärksammatbl.a.därMittenälvsborgner/primärvård i man
harmotsvarandeansvarsfunktioner. På sätttydligabehovet av

Primär-och Moramed lasarettMoratillsammanskommunMora
samarbetat.vårdsområde

klargöraockså betydelsen "attunderstrykerGävle kommun av
samord-gäller bl.a.Dettadvs.vad, ansvarsgränser.görvem som

Även vårdplaneringpåaspekterandravårdplanering."nad tar upp
till fleralettföreskriftens kravtillhänvisning denmed somnya

1996:32.samverkan SOSFSinitiativ beträffandenya
undanröj enbartinte kanredovisar hinderAndra genomassom

uppfattningarolikaexempelvisDitansträngningar. hörlokala om
bl.a.frågorDit hörprimärvården.huvudmannaskapet for även om

avsnitt.tillsyn. Seutbildning ochlagstiftning, senare
sedanlandstingetmedi samverkanharkommunHammarö

förutsättning förvårdplanering attprioriteratflera år som en
do-närstående deltar;ochenskildevårdkedjan skall fungera. Den

ansvarsforhållanden.och rederkumentering sker utgemensamt
åtskilligafunnitsåren har detde här..."UnderMan summerar

slu-ochänst/hemsjukvårdhemtjmellanmeningsskilj aktigheter
i takttill den enskilde,på och lyssnaitenvården sättet att mense

ihar skettutskrivningenochminskatvårdplatsermed antaletatt
varit måste."samarbetetsnabbare takt harallt ett

exempelgodai mångaredovisasSammanfattningsvis svaren
påbestår"reviren"flerasamtidigtpå samverkan attansersom

ekonomi.samhälletsenskilda och förfortill nackdelmånga håll,
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3.5.2 Samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst: lagar ochOm regelverk, tillsyn
och klagomålshantering

Utöver kommuner och landsting diskuterar andra18 svar mera
ingående rubricerade frågor. kommer från intresseor-Dessa svar
ganisationer Demensförbundet Pensionärs-och DHR,t.ex.som
råd, fackliga organisationer VårdförbundetKommunal ochsom
SHSTF, tillsynsmyndigheter, utbildningsinstitutioner, enskilda
och iKammarrätten Stockholm Handikappombudsmannen.samt

Även olika perspektiv företrädda i finnsärom svaren en ge-
problemformulering:mensam

Äldre har mycket vårdbehov ochsammansatta av omsorg,-
stöd ställer krav på självklarväl utvecklad och samverkansom
mellan kunskapsornråden, yrkesföreträdare huvudmän.och

goda på många håll finns iTrots brister samverkanansatser-
kan leda till olika dåligt enskildaslags bemötande ochsom av

deras närstående.
brister undanröjas exempelvisUtöver kan lokaltsom genom-

tydliga rutiner iför samverkan vårdprocesser och intern kvali-
finnstetskontroll problem måste lösas på nationell nivå.som

olika förutsättningar iDe lagar/regelverk hälso-rör styrsom
och sjukvård socialtjänst, i organisation, itillsynens kla-resp.
gomålshantering vidoch ansvarsprövning.

tillförhållanden påverkar bl.a. enskildas möjligheterDessa-
inflytande möj-och gehör för klagomål. Vidare påverkasev.
ligheter statistik bildpå nationell nivå få samladatt genom en

kvalitetsutvecklingen i äldreomsorgen.av

Integrerad lagstiftning

förslag från bl.a. Eskilstuna väsentligtEtt kommun: "Vi finner det
betona vikten integrerad inteäldreomsorg kanatt att styrasav en
olika förutsättningar i lagstiftningen. Socialtjänstlagen ochav

lagstiftning för hälso- och sjukvård måste samordnas ..."
Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal "attanser

Maria i rådande situation såLex bör och stärkas attanpassas upp
finnskan utkrävas det brister i arbetsrutiner, vårdorga-ansvar om

nisation och samarbetsformer". Förbundet instämmer i behovet av
"så enhetlig lagstiftning möjligt, där samverkan ochen som ge-

i vårdkedj måste bli bättre".mensamt ansvar orna
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skulledet intefråganställerKristianstadVårdhögskolan i om
äldreomsorgreglerar"vårdbalk"fannsdetunderlätta somenom

verksamheter.sjukvårdensoch den öppna

Ändrade ansvarsprövningförformer

..."delyfta framsärskilt gräns-villStockholmKammarrätten i
huvud-olikauppkommakandragningsproblem attgenomsom

inverkanoch denvård/omsorgsinsatserolikaförmän ansvarar
videnskildedenförinsatserna samtha påi sig kandetta en

ansvarsprövning".efterkommandeeventuell
utredasbördetH0Handikappombudsmannen att omanser

anmäl-kanansvarsnämnd prövasjukvårdens ävenochHälso-
vårdbiträdenochundersköterskorexempelvisningar rörsom

boendeforrnerSärskildasjukvård.ochhälso-inom kommunens
Vidareåliggandelagen.enligtvårdinrättningintebetraktas som

kvalitetssäkringbestämmelsermotsvarandeHO att omanser
sjukvårdslagen.ochi hälso-socialtjänstlagenifinnasborde som

vinkling:Ytterligare en

doku-bl.a.reglernauttaladedemedsjukvårdenoch"Hälso- om
dock,tillsynSocialstyrelsens ärkvalitetssäkring ochmentation,

existens-i sittsjälvklarbetecknaenligt dess utövare, att mersom
dåolyckligtOvanståendesocialtjänsten ärvadberättigande än

iyrkesgruppeninomsjälvförtroendedåligtredanbidrar tilldet att
förhoppningMin ärblir alltäldreomsorg sämresocialtjänstens

in-däräldreomsorgmånarsidastatsmaktensfrånatt om enman
enskildfråninbegrips" urlivssituationheladividens per-ensvar

son.

tillsynFörstärkt

påorganiserasklagomålshantering måste etttillsyn ochAtt mera
olik-Vissauppfattning.samlatentydigt och ärsätt gemensamen

lösning.i valetföreliggerheter av
viorganisationitillsynsmyndigheten trorsamla"Att gagnaren

iKristianstad.Vårdhögskolanskriver bl.a.äldreomsorgen"
mellansamverkanfråganmil. attkommunLerums tar omupp

påläggstillsynenfrämjasskulle kunnaocksåhuvudmännen om
sjukvård.ochsocialtjänstförmyndighetstatligaoch sammaen
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framhåller behovetRiksförbund DHRHandikappadesDe av
anmälnings-ingensocialtjänsten: "Eftersominomkraftfull tillsyn

Åliggandelagen ochimotsvarande bestämmelsernaskyldighet
finnsinom Socialtjänstenpersonalfinns förTillsynslagen ett

bemötande och be-brister ibeträffandemörkertalmycket stort
efterly-få sin lösning." DHRmåstehandling. frågaDenna snarast

kvalitets-systematisk dokumentationvidare samlad avser en
situationenbl.a.och uppmärksammaribrister äldreomsorgen

änst/hemsjukvård.hemtjinom öppen
iutgångspunktanför medJönköpings-enheten,Socialstyrelsen,

"Ädelreforrnen i grundenindividens behovden äldre är so-en
inslag.medicinskaomfattandehar fått alltcial refonn mersom

verksam-för hurfinns klara reglersjukvårdenhälso- ochInom
januarimedfrån och 1Socialstyrelsen harskall skötas.heten

sjuk-hälso- ochtillsynsuppgift vad gällerstarkarefått1997 en
och densociala aspekteninte denvårdsverksamhet. För att tappa

äld-självbestämmande skulleintegritet ochinriktningen påstarka
tillsynenpåvår mening, vinnaenligtreomsorgsverksamheten, att

möjlig."organiserades så görsatt samsyn
Örebro blirmyndighetskontroll"Adekvatskriverkommun

skapå de etiskabekräftelseformell gemen-varasomnormeren
förbliräldre. Deti vård och garant trygg-enomsorg omsamma

efterlevnadsäkerställer ..."het och
viktig kva-mycketLund harGerontologiskt Centrum i som en

social-tillsynförutsättningarna förolikalitetsbrist de övernoterat
föränd-positivdetsjukvård ochtjänst hälso- ochoch som enser

försystematiseraslänsstyrelsernas årsrapporterring attatt genu
kvalitetsbrister.uppföljningnationellförbättre underlag aven

förstärkasbörtillsynenkommunstyrelseGöteborgs attanser
till-tilltveksamoch rättssäkerhetgällande laglighet är ommen
för-börvarje kommunkompetensfrågorskall omfatta somsynen

foga över.
fin-kandetenhet MalmöregionalaSocialstyrelsens i attanser

påäldreomsorgentillsynsansvaret förmed läggafördelar attnas
och sjuk-hälso-tillsynsansvaretmyndighet har översomsamma

helatillsynenintetillstyrker enhetenvården. överDäremot att
myndighet.läggs påsocialtjänsten samma

Örnsköldsviks och läns-Socialstyrelsenskommun attmenar
såfåsamordnas "förtillsynsfunktioner bordestyrelsens att en

möjligt".optimal kvalitetstillsyn som
till-länsstyrelsernaskritikDemensförbundet uttalar mot

lösningar bl.a.kompletterandeförordar flerasynsverksamhet och
tillsynsenheternaregionaladetillsyn handhas..."allatt sexav
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tilldelats länsstyrel-då förstärks med de resurser som nusom
för äldreomsorgen då kommerAndra uttryckerserna". attattoro

ensidigt sjukvård.betraktas som
ytterligare tiotal frågannämndaUtöver tar ett upp om ensvar

förändring.samlad tillsyn och förordar sådanen

Förtroendenämndemas roll3.5.3

enskilda och anhö-uppgiften stödjaFörtroendenämnderna har att
riga vid såväl landstingens kommunernaskontakter med som

i främstfrågor diskuterashälso- och sjukvård. De rörsvarensom
information till allmänhetställningnänmdernas och kompetens,

förtroendenämndernas uppgifter behovetoch personal samtom
statistik verksamhet.utformad nämndernasgemensamtav om

förtroendenärrlnderna älva:några synpunkter frånFörst
viktigtlandsting detFörtroendenämnden Jämtlands länsi anser

uppgif-sinatill "möjligheter genomföranämndernasatt attattse
tillgänglig statistik hoserfarenheten ochstärks". samladeDenter

försjälvklar grundlandets förtroendenärrmder böralla vara en
Stockholms länsförebyggande arbete". Förtroendenämnden i

patienters anhörigas påstatistik ochlandsting att synanser om
vidare.vården bör kunna utvecklas

bl.a. påLandstinget Kronoberg pekarFörtroendenämnden i
instämmer förtro-information nämnderna. dettabehovet Iomav

förtroendenämndemasendenämnden Västmanland ochi attanser
statistik bordebemötande brist påsamlade kunskap trotsom --

idag.betydligt utsträckning vad skertillvara i större äntas som
Älvsborg nämndernaocksåörtroendenämndenF i attansernorra

allmänhe-uppgifter relativt okända, inte bara blandoch deras är
landsting ochpolitiker tjänstemän ibland ochäventen utan

ställning skulle stärkaskommuner; förtroendenämndernas genom
förbättrad information.

Örebro understryker be-Förtroendenämnden läns landstingi
stödspridd information och föreslår nationellthovet allmäntav

samverkansmöjlig-för detta. Nämnden frågoräventar upp om
och pensionärs-patient-, handikapp-heter mellan nämnderna och

"brukarperspektivet" kunnaorganisationer. På så skullesätt ut-
landsting ochförtroendenämnd mellanvecklas. Gemensam

detlandstingsornråde förordas. Nämndenkommuner i attett anser
regelbundetpatienters/närståendes synpunkterbör krav på attvara
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i arbetslagen i vårdentas syfte skapa kontinuerligattupp en
lärande process".

Intresseorganisationer, enskilda, landsting, kommuner mfl.
har också lämnat synpunkter på förtroendenämndemas möjlighe-

stärka enskildas ställningter i vårdenatt och medverka till bättre
bemötande. Infonnationsfrågoma tankar nämndernassamt om
ställning framträdande inslag.är mest

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRFxs arbetsgrupp för
äldreomsorg påpekar risken för förtroendenänmdema medatt nu-
varande konstruktion får dubbla lojaliteter, förhållandeett som
bör ändras. förslagEtt fristående lekmannaorganisationär ien
varje län.

Demensförbundet hävdar anhöriga kan uppfatta förtroende-att
närrmder för landsting och kommunerpartsorgan ochsom me-

för anhörigaatt borde finnas irepresentanter nämnderna. In-nar
formation förtroendenämndemas verksamhet måste förbättras.om

Norrköpings kommun liksom Bergs kommun reflekterar över
förtroendenämnden för den kommunala hälso- och sjukvårdenom

också skulle utvecklas gälla den sociala delen inomatt äldreom-
sorgen.

Socialstyrelsen understryker behovet väl spridd informationav
såväl till enskilda, närstående personal och föreslår bl.a. attsom
sådan information skall inslag i alla utbildningar inomettvara
vård och inkl. läkarutbildningar "Verksamhets-omsorg
chefema och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna bör
åläggas för all personal har kunskapattansvar om
förtroendenämnderna och kan informera hur den enskildeom
skall gå tillväga för framföra klagomål på vårdatt och omsorg

En uppfattning synpunkter och klagomål iär attgemensam
första hand skall i berörd verksamhet.tas emot Detta ställer krav
på tydliga rutiner utvecklas liksomatt inställning inne-meden
börden synpunkteråterföring viktigtatt inslag i vårdenär ettav
och omsorgen.
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4 Insatser för äldre, inflytande m.m.

Genomgående behandlar liksom de rådslag jag redovi-svaren -
behovetsat utveckla individualiseringatt och individuelltav ett-

bemötande. Flera konstaterar detta borde självklartatt vara om
bemötandet utgår från medveten människosyn. Några t.ex.en
Uppsala kommun också individuelltnoterar bemötandeatt ett
dessutom måste bygga på kunskapen olikheter mellanatt enskilda
och deras behov blir uttalade med åldern. Vidare, fel-mer att ett
aktigt "rättvisetänkandeanvänt hotär individualise-ett stort mot
ring i vård och omsorg".

Många hur försökerrapporterar utveckla bistånds-om man
handläggning, individuella planer, dokumentation för ökaetc. att
enskildas inflytande och rättssäkerhet. Flera har goda erfarenheter

konkreta åtgärder "patientburen journal"av eller infonna-som
tionspärm den enskilde förfogar I Katrineholmöver.som upprät-

den enskilde ochtar hemtjänstens personal tillsammans s.k. över-
enskommelsekort individuellt planerade insatser.om

SRF m.fl. påtalar med skärpa behovet individuella planerav
bygger på brukamas behov och önskemål. Flerasom utvecklar

synpunkter på enskildas behovatt "sammansatta" vilketär borde
den naturliga utgångspunkten för samarbete vid behovsbe-vara

dömning, individuell vårdplanering, uppföljning insatserav m.m.
Behovsbedömning bör följas denäven enskildenär bor iupp
särskilt boende.

Bl.a. Järfälla kommun beskriver hur mål individualiseringom
konkretiserats varjet.ex. i särskiltatt boende skall haperson-
"kontaktperson". Inom sitt kvalitetsprojekt kommunentar upp
ytterligare frågor individualisering, bl.a. hurom syste-man mera
matiskt skall hantera klagomål.

"Kontaktmannaskap" viktigt stöd för individualiseringettsom
framförs flera, bl.a. pensionärsorganisationer Riksför-av av som
bundet PensionärsGemenskap, RPG.

Ett arbetssätt underlättar individuellt bemötande behöversom
stödjas både kunskaps- och organisationsutveckling.av Hälso-
högskolan Umeå framhållerz också behovet sådanaatt ut-av
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vecklings- och utbildningsinsatser ökar framöver och behöver
tillföras forskningsrön.

Flera exempel på kunskaps- och organisationsutveckling rör
med demens. Huvudmannen, Demensförbundet ochpersoner

Alzheimerföreningen visar i sina hur uppmärksamheten ökatsvar
beträffande olika individuella behov vid demenssjukdomar. Kvar-
stående brister finns bl.a. rörande demensutredningar. Demens-

förbundet påtalar personaldimensionering och fortlö-även att
pande utbildningsinsatser har betydelse för individuelladetstor
bemötandet och måste bli föremål för Särskildabättre satsningar.
funktioner demenssköterska/demensteam byggs docksom upp- -
och har betydelse sin "tydlighet" för enskilda och närstå-genom
ende, för samverkan bl.a. med intresseorganisationer och för lokal
kunskapsuppbyggnad/-spridning. Karlsborg m.fl. belysandeger
beskrivningar.

Länsstyrelsen Stockholms län betonar särskiltbehoveti ut-av
veckladlyhördhet för med demens "signaler"och deraspersoner -
detta enligtbehöver länsstyrelsen förståelse hos politiker det är-

somindividualisering kräveren resurser.
På motsvarande finns landstingfrån och kommunersätt exem-

pel på hur tvärprofessionella rehabiliteringsteam inrättats för att
skapa in-bättre samband mellan berörda och bättre underlag för
dividuella rehabiliteringsplaner Halland.t.ex. landstinget i
Andra rehabiliteringpåtalar det måste ske satsningar påstörreatt
för år det kräver både nytänkande och65överpersoner resurser.-

liksom Reumatikerförbundet m.fl. framför detDHR är storaatt nu
svårigheter för äldre få tillgång till rehabilitering, vilket kanatt

enskilde ansvarsfördelningden älpberoende. Oklargöra mer
kan hinder för tillgång till rehabilitering och hjälpmedel på-vara
talar Vilhelmina kommun.

Landstinget in-Västernorrland uppmärksammar behoveti av
dividuellt anpassad kommunikation, dvs. samspel med personer

talsvårigheterhar språk- och efter stroke eller använder andrasom
kommunicera, på grund psykiska funktionshinder m.fl.sätt att av

Vissa kunskapsbehov inte tillgodosedda påär sättett som sva-
"individuellt Dit insiktbemötande". hör bl.a. kunskap ochmotrar

i situationen för döva äldre. Teckenspråk dövas första språkär -
därmed borde information, tillvårdplanering hänsyntam.m.
detta. Sveriges Riksförbund SDR påtalar behovetDövas av an-

informationpassad och uppmärksammar alla80att procent av
äldre döva också har svårigheter tillgodogöra sig somatt texter
dagstidning på bristfälliggrund skolgång.av
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Handikappinstitutet betonar vikten äldre får sina indivi-attav
duella älpmedelsbehov tillgodosedda, något underlättarsom
välbefinnande och aktivt liv. Olika personalkategorier behöverett

kunskap och information hjälpmedel och bostadsanpass-mera om
ning.

Astma- och allergzförbundet beskriver hur individuellt bemö-
tande kan stärkas finnsdet kunskap och hänsyn till "osynligaom
handikapp" individuell plan angelägen för äldre medären-
astma/allergi och minskar risken för felbehandling vid personal-
byte.

Också Hörselskadades Riksförbund påtalar i sitt möj-attsvar
ligheter till inflytande för äldre med hörselskador kräver omgiv-
ningens kunskaper, bättre rehabilitering och omhändertagande

vid tinnitus och yrsel Inflytande kan också begränsast.ex. m.m.
samlingslokaler utformade så de försvårar kom-att äretc. attav

munikation. Noteras bör cirka 20 65att överprocent av personer
år har hörselnedsättning.en

En och väsentlig aspekt på individuellt bemötande fram-annan
för Rådet för diakoniinstitutioner och stadsmissioner/Svenska
kyrkan: Människans behov bli respektfullt sedd och bemöttattav

det gäller andliga och existentiella frågor. Rådetnär att ut-anser
redningen beaktat dessa behov alltför litet.

Andra bl.a. Röda VårdhögskolanKorset och Göteborg på-i
pekar behov individualisering i bemötandet äldre från andraav av
länder bl.a. kommunerna behöver enligt SOU utveckla1997:76-
kunskaper dessa frågor. Vårdhögskolan i Göteborgom anser
också de många "fasta handlingsalternativen" i äldreomsorgenatt
motverkar inflytande, val och individualisering. Etteget egna
bättre bemötande utvecklas "bryta färdiga lös-attgenom upp
ningar, lita på människors önskemål, stödja de äldresegna egna
projekt och bejaka olikhet".

Flera uppmärksammar enskildas möjligheter välj bostads-att a
och stödfonn. "kvarboende"Ett i den bostaden krävertryggt egna
i hög grad individuella insatser och lösningar. Varbergsnya
kommun redovisar sittbl.a. försök med "trygghetsavdelning" en-
ligt norsk modell.

Kunskaper utbildning individualiseringstärker ochom som
inflytande iockså avsnitt 6 utbildning.omnämns om
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situationAnhörigas/närståendes5

minst,anhörigas situation, inteuppmärksammarFlertalet svar
anhörigorgani-anhöriga själva och frånnaturligtvis, frånsvaren

verksamhetfrivilligorganisationer bedriversationer samt som
anhöriga.inriktning på stöd tillmed

avlös-information, delaktighet och stödBehovet genomav
reflexioneråterkommandeningsinsatser Det är ävenämnen.är

anhörigas in-omfattningenutvecklingstendenser, dvs.över av
ochlandstingens/kommunemas vårdi förhållande tillsatser om-

sarnhällsinsatser"anhörigaställs kompletterarFrågansorg. om
vissa uppgifter bästDiskussioner förseller tvärtom" är ut-om

personal.förda anhöriga, andra avav
hjälp anhöriga skastarkt "fåunderstrykerDHR ettatt varaav

tvingatsenskilde anhörigaden ellerfritt val och inte något som
bristande resurser".med på grund samhälletsav

förändringen itillockså tvivel knytsFörhoppningar men --
anhöriga. Länsstyrelsen Gö-stöd tillsocialtjänstlagen angående i

väcker bl.a. frå-liksom i Stockholms länteborgs och Bohus län
tillräckligt verksam.ändring i lagendenna ärgan om

erfarenheteranhörigasVikten till och respekteralyssnaattav
uppfattningdelar minmånga.och kunskaper betonas De attav

i vissadessavärde,anhörigas berättelser har ävenett eget om
Bemötandet anhö-anekdotiska.sammanhang betecknas avsom

PRO.understryker bl.a. Detriga måste individuellt. Dettavara
heller fårenskilda inteinnebär enligt frånbl.a. att mansvar --

förhållandetisidor" kan förekommablunda för "mörka som
mellan närstående.närstående ochmellan enskilda och deras

exempel;oegentligheter,Ekonomiska övergrepp etc. ges som
uppmärksammas.behovet god börmanav

ñ-ivilligorganisationervisar hurexempel lämnasMånga som
anhöriga. Rådetpsykologiskt-praktiskt tillstödarbetar för att ge

omfattanderedovisaroch stadsmissionerför diakoniinstitutioner
arbetaranhöriga. Rödamed Korseterfarenhet samtalsgrupperav

Utbildning i vård i hemmet,till anhörigvårdare:bl.a. med stöd
opinionsarbetestöd iträffpunkterfrivilliga stödpersoner, samt

"Anhöriga kan be-skriver:exempel. Röda Korsetnämns som
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traktas "jobbiga" för sigpersonalen de lägger i och harattsom av
synpunkter på omvårdnaden sjuke.den den anhörigvår-Menav
dare sjukeskött den under lång tid har skaffat sigt.ex. storsom
kunskap personalen borde ha få delstor nytta att tasom av av.
Vårdplanering infor till institutionen alltidankomsten borde inne-
fatta anhöriga. Får personalen lära sjuke familjenkänna den och
innan det lättare vården. måste finnas tidDetär att attanpassa
ställa frågor." Röda vidare "vi i vårt landKorset överut-attanser
nyttjar anhöriga vid ivård hemmet, underutnyttjar dem vidmen
vård på institution. Personalens kunskap hur arbetar till-om man

anhöriga Viktenmed bör förstärkas. ha regel-attsammans av
bundna träffar för anhöriga på institution "inskolning"Enär stor.

anhöriga bör situationplaneras. känsloladdadDetäven ärav en
lämna tillden sjuke samhällets vård efter under långöveratt att

tid vårdat den sjuke hemma. viktigt anhörigaDet deär ävenatt
blir föreslånliksomsedda personalen." Röda fleraKorsetav
andra, amrådsgrupper äldre/deras anhöriga, frivilliga ochdär per-
sonal kan för för bådeutveckla vården,mötas att gemensamt
kroppen och själen. "Mycket konfliktsituationer mellan anhö-av
riga och personal beror på missförstånd och bristande kommuni-
kation. Samrådsgrupper möjlighet till dialog." detta instäm-Iger

många goda exempel; det finns behov motsva-mer som ger av
rande också beträffande hemtjänst.öppen

Många från enskilda beskriver få till ståndkamp for attsvar
samverkan, få information, bristfälligrättelse beträffande om-
vårdnad Anhörigrådet bildats för stödjaSverigei attosv. som an-
höriga/närstående föreslår "anhörigombud" ibl.a. denna orsakav
varje kommun. liksomoch handikapporganisationerPensionärs-
Demensförbundet redovisar omfattande rådgivningsverksam-en
het når äldre och deras närstående. Stöd ävensom ges genom
gruppverksamhet, utbildningar och opinionsbildande verksamhet.
Förbunden sprider också information anhörigas situation vidom
olika personalutbildningar.slags

Båstads kommun har sedan år särskild socialsekrete-ett par en
för tillstöd äldre, deras anhöriga och del ipersonal. Somrare ex-

empelvis Lunds kommuns vård- ingå-och omsorgsplan behandlas
ende olika stöd till anhöriga. kommun harMora
"anhörigkonsulent" också samverkar frivilligorganisa-medsom
tioner.

Flera förtroendenämnder påpekar anhöriga måsteatt ses som
Örebrokunskapskälla och Förtroendenämnden ien resurs. mar-

kerar "Anhöriga har oftast djupt patientensförett engagemang
bästa. Samtidigt kan utvecklat beroendeforhållande till anhö-ett
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riga slita hårt på relationerna mellan patient och närstående och
därför förstöra för patienten viktigt socialt nätverk. godFörett en
kvalitet i det totala omhändertagandet det enligt förtroende-är

meningnämndernas vikt uppmärksamhetstörsta ägnasattav
anhörigas situation och anhöriga får stöd i såväl sittatt engage-

i rimliga och hjälp." detIsättaatt gränser att ta emotmang som
från tidigareGävle se framhålls "Detsvaret attgemensamma

får dock inte bli så den offentliga vården lägger såatt över
mycket på de anhöriga de känner skuldkänslor föratt attansvar

intede mäktar med. stället börI anhöriga rättighet attman ge
med i det roliga", vilket höjer"vara kvaliteten". Samverkan med

anhöriga och utbytet information underlättas kon-av genom- -
taktmannaskap förordas många. Några påpekar dock attsom av
kontaktmannaskapet i högre grad måste enskildemedge denatt
kan välja både "kontaktman och innehåll".

Anhörigrådet Sverige flera frågor och förslag b1.a.i tar upp om
anhörigvårdares hälsa, risken belastningsskadorför m.m.

Stockholms stad kommunstyrelsen anhörigasatt storaanser
insatser "alltför sällan uppmärksammas" ioch attmenar man
högre grad idag måste visa anhörigaslyhördhet för behovän
b1.a. erbjuda avlösning dagverksamhet ochattgenom genom
växelvård.

Några påtalar behov utveckla uppsökande verksamhet.attav
Flera kommuner lämnar goda exempel på flexibel avlösningsverk-

samhet, dagverksamhet med rehabiliterande inslag.t.ex.
kommun berättar b1.a. samarbete iTjörns med stadsdelom en

London har utvecklat för dialog hjälpmedett samtsom program
och stöd till anhöriga "vi måste bygga verksamhet förupp en

tillvara dessa anhörigas kunskap och erfarenheter, så deatt ta att
får någon lyssnar och erkänsla för intesamtsom ger engagemang
minst hjälp ioch stöd vardagen ..."

Sundsvalls kommun viktigtdet verka för anhörigaatt attanser
också träffas ikan Utbildning till anhöriga till-gärnagrupper.

med personal önskar flera och många har idénprövatsammans
med Järfälla kommun mfl. betonar dettagott gensvar. som en
viktig idel förebyggande arbete.ett

Svenska Kommunalarbetareförbundet beskriver relationenatt
mellan anhöriga och påpersonal många håll utvecklats väl b1.a.

kontinuerliga anhörigträffar. finns osäkerhetDet dockgenom en
hos personalen inför sekretesslagen och hur den skall hanteras i
förhållande till anhöriga.

Socialstyrelsen frågor anhörigas formella ställning:tar upp om
lagstiftning finns"Den entydig gäller anhörigasvad deärsom
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möjlighet tala för närstående dvs.anhöriga kan inte fatta be-att -
slut vårdens innehåll etc.i stället för patienten. finnsDetom
emellertid missuppfattningar bland såväl personal anhörigasom

anhörigas "rättigheter". del fallI personalen anhörigaom en ger
långtgående befogenheter, i andra underlåter personalen att ge
information till anhöriga där sådan borde ha Dessagetts. moment
bör ingå i utbildningen. behövs fortbildningDet till redanäven
verksam personal rörande dessa frågor."

Även Norrköpings kommun berör frågan anhörigas ställ-om
ning: många ärenden saknar kommunen i hand-"motpart"en
läggning ärenden." Till detta finns flera orsaker bl.a. anhö-attav
riga så avlägsna intedet halt kontakt med denär att närmare en-
skilde och/eller anhöriga företräda sig själva denatt änanses mer
enskilde. Ytterligare problem svårigheten rekryteraett är att
gode och den tid åtgår för god Undermän att utsesom en man.
denna tid den enskilde någon företräder/biträder ho-är utan som
nom/henne."

Sigtuna kommun föreslår anhörigas roll utreds ytterligareatt
och rekommendationer och goda idéeratt om
"problemsituationer" blir beskrivna. detta instämmerI bl.a.
Landstinget Västernorrland och påpekar det inte alltid lättäratt

mellan vad den enskilde kan/skall bestämma och degränsenatt se
barnens sypunkter.vuxna
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Utbildning, handledning och6 andra

frågor kompetensutvecklingom

Rubrikens de allra flesta undantagmedämnen ettengagerar par-
har utbildnings-/utvecklingsfrågor.alla berört

Kämfrågor i är:svaren

till utbildningar anställningar inomrekrytering och äldreom-l

sorg
utbildning för vissa uppgifter inom2 behov generellt ochav

utbildningens omfatt-vård och äldre, innehåll ochomsorg om
ning

utbildningsin-samordning teori praktik, samverkan mellan3 -
stitutioner verksamheteroch
arbetsgivarens fortbildningföransvar

handledning insatser personlig utveck-behov och andra forav
ling

organisationer utveckla intressebehov skapa lärande och6 attav
förändringsprocessenfor förbättra verksamheteratt -

Rekrytering till utbildning och6.1

anställning verksamheter förinom
äldre

finns i för negativa attityder tilluttryckt fleraDet atten oro, svar,
dålig till utbildningar yrken inomäldre/åldrande ochstatusger

i sin till områdetområdet. leder färreDetta atttur ser som
motivation i utbild-"forstahandsval", dvs. låg för innehållet

ningen/arbetet. tillgänglig utbild-Exempel också på attges
ningskapacitet inte kommer till användning såväl inom gymna-

Åtgärdersieskolan eftergymnasial utbildning. behövssomsom
Visa positivaenligt bearbeta generella attityder ochär, attsvaren,

bilder innehåll både i utbildning och arbets-utvecklandeettav
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uppgifter. behöverMan också visa utbildningarna har reellaatt
intagningskrav och arbetet också ställer krav, "det inte vil-att är
ket jobb helst". Möjligheter till fort- och vidareutbildningsom
måste förtydligas. Några, bland dem SPRI och Socialstyrelsen
diskuterar och föreslår lämplighetstest/urvalsinstrument vid re-
krytering, särskilt viktigt beträffande personal i arbetsledande
funktioner. Socialstyrelsen "vid rekrytering behövsatt ettanser
urvalsinstrument hjälpmedel så deär anpassat attsom som egen-
skaper och personlig lämplighet behövs får tyngd vidstorsom
anställning personal inom äldreomsorgen". anhörig-Enav ny

förordar lämplighetstest införs vid alla skolor där hälso-attgrupp
och sjukvårdspersonal utbildas. Vårdhögskolan Göteborgi menar
bl.a. det finns behov personalrekrytering tillatt överattav se
äldre- och handikappomsorgen och lägga vikt vid teoretiskstörre
kompetens. förordarAndra uppföljning genom samtal m.m. dels
under utbildningens gång, dels under anställningstiden
medarbetarsamtal så fel vald utbildnings- och yrkesbanaatt en
kan brytas eller förändras i tid. finnasmåste tydligtDet ett sam-
band mellan syftet med verksamheten, de politiska målen, och
rekryteringar till utbildningar och anställningar.

6.2 Behov utbildning generellt och förav

vissa uppgifter inom vård och omsorg
äldre, utbildningens innehåll ochom

omfattning

Det allmän uppfattning i tydligare måsteär atten svaren man an-
utbildningsinnehåll/utbildningsnivåer till ökande kunskaps-passa

krav, inte minst beträffande utbildning till dem fortlöpandesom
arbetar "brukarna" och dem har arbetsledande funk-nännast som
tioner i särskilda boendefonner och hemtjänst. Utbild-öppen
ningssituationen diskuteras också beträffande dem bedömersom
enskildas behov bistånd/insatser ioch övrigt har handläg-av
garuppgifter också här krävs förstärkt innehåll byggt påett att-
insatser för äldre får kvalitet flera kompetensområden.genom

handlarDet både höja utbildningsnivåer och förändraattom
utbildningsinnehåll. På helt måste också olikaett annat sätt än nu
utbildningar beakta krav på samverkan mellan verksamheter,
kunskapsområden olikaoch yrkesföreträdare. Utbildningssyste-

måste förändras också arbetsgivarnas bevaka be-met sätt attmen
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stimuleramöjlighetervidareutbildning liksom attfort- ochhov av
inomvardagsarbetetikunskapsutvecklingerfarenhets- och en

måsteförändringsarbeteplanmässigtsådantorganisation. Ett sy-
allauttryckerMångaambitioner.mål och ut-i politiska attnas

vård ochinomtill arbetesyftarbildningsaktiviteter omsorgsom
människovärdesprincipen ochgrundas påtydligt måsteäldreom

förhållningssätt.etiska
inslagolikabeskriver dehurKristianstad länLandstinget i

råd/dokumentetisktmedhelhetbildakannämnts enovansom
händelserapporteringrutiner förgodautbildningspaket,etik,om

ochbrukarsynpunkterformer förorganiserade ta emotattm.m.,
inne-teoretiskavårdutbildningamasiinnehålletmellanflödeett

Utbildningsinsatsernai praktikenhändelserhåll och m.m.
iintegrerad delblirvidareutbildningochgrund fort- enen-,
be-kvalitet ochutvecklaföråtgärder ett gottolikahelhet attav

mötande.

utbildningsinnehållOm

inomomkring behovetuppslutningkraftfull attDet är manaven
samtligaförvidareutbildningarochfort-grund-,utbildningaralla

frågorbelyseräldreomsorgiverksammayrkeskategorier om
teoretisktbådemaktförhållanden,ochbemötandemänniskosyn,

anhöri-ochenskildasstärkerFörutsättningarpraktiskt.och som
måstekunskapsområde". Detsärskiltbör "ettinflytande varagas

sespecialkunskaperpå ökande behovuppmärksamhetfinnas av
mellansambandutveckladebättresyftedettaoch förnedan även

forskning.ochverksamhet
användamöjligheterunderlättamåsteArbetsorganisationen att

olika kompetenser.mellanfrämja utbyteochkunskapernya

Grundutbildning

skriverKommunalarbetareförbundetSvenska
Avsiktengymnasieutbildning.treårigi dag"Grundutbildningen är

godafåskulleelevernautbildningenförlängdadenmed attvar
för demstudierbehörighet till högreocksåyrkeskunskaper, men

måsteutbildningen bättreFörbundetså önskar. att an-ansersom
harkommunernaochförändrade vårdtill den omsorg sompassas

pekarutredningenbrister,undanröja deförmedla. För attatt som
inomområden;flerainomoch kompetenskunskaperpå, behövs
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de sociala, medicinska, kulturella, psykologiska och beteendeve-
tenskapliga områdena. Förbundet arbetsorganisationenattmenar
kan bygga på vårdlag där alla kompetenser ingår. Inom förbun-
dets organisationsområde finns vårdbiträdet med socialmedi-en
cinsk kompetens, undersköterskan med medicinsk kompetens,en
skötaren med psykiatrisk kompetens, vårdarinna/vårdareen som
har kompetens inom de särskilda Tillsammans,en omsorgema.
och med god handledning, kan dessa vårdlag,utgöra ettgrupper

enligt Socialtjänstlagen,som ocksåger haromsorger men som
förmåga dela in sig efter individuellaatt behov hos de äldre. Detta
skapar också möjlighet till kompetensutveckling inom vårdlaget

dessutom kan arbeta flexibelt och situationsanpassat."som
SPRI det treåriga Omvårdnadsprogrammetatt behöveranser

revideras och efterlyser inslag bemö-mera om
tande/kommunikation. I väcks också frågansvaret specialut-om
bildning kan inkluderas, exempelvis spetskompetens i vård av

med demens, rehabilitering, psykiatripersoner "Det behövsm.m.
också kunskap hur det leva förr i syfteatt ökamera om attvar
förståelsen för de äldres tidigare liv." SPRI föreslår pensio-att
närsorganisationer för förmedla sådan historiekun-attengageras
skap.

Simrishamns och Katrineholms kommuner, Vårdförbundet
SHSTF m.fl. påtalar utbildningen måsteatt till krav ianpassas
vård- och omsorgsarbete i ökande omfattning sker i äldressom
ordinarie bostäder. Osby kommun kraft ochattanser mer resurser
måste läggas på utbildningsinnehållett "bemötande, empati,om
kommunikation, kris och kontaktmarmaskap".samtsorg

Vissa grundutbildningen bordeatt ligga "på nivå under-anser
sköterska" med breddat innehåll i bl.a.ett ochmen omsorg psy-
kiatri. Andra finner det i stället borde skapasatt helt utbild-en ny
ning tydligare uttryck för behovet integrerad kompe-som ger av

omsorg/omvårdnad/sjukvård.tens, Lycksele kommun m.fl. talar
för den sociala kompetensenatt måste framhävas.

Flera talar nödvändigheten marknadsföraatt grundut-om av
bildningens innehåll med tanke på kommande behovett av nyre-
krytering till uppgifter inom äldreomsorg bl.a. på grund fyr-av
tiotalistemas pensionsavgångar.

Jönköpings kommun m.fl. beskriver insatser för tillgodoseatt
grundläggande utbildningsbehov hos redan anställd personal.
Man har intern fortbildningnoterat att o.dyl. måste bygga på en

kunskapsgrund för bli effektiv.att Jönköpinggemensam har där-
för eftersträvat använda möjligheteratt inom "kunskapslyftet"
och skriver "Socialförvaltningen har haft för avsikt tillsam-att
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personalen istimuleraKommunalarbetareförbundetmedmans
det kinom förutnyttja möjligheternaäldreomsorgen att ramen s

studera påunder läsår kunnaskakunskapslyftet. Vuxna ett vux-
nivån på a-kassan.ersättningengymnasiet med motsvararsomen

underarbetslösanställerkommunenförutsätterDet att person.en
utbildninggenomföraVuxengymnasiet planerathartiden. att en

Omvårdnadsprogrammethuvudsakliga innehållet frånmed det
avseddanpassad kurssärskiltläsår, såledestillkoncentrerat ett en
formellomsorgsområdet saknarochinom vård-för personal som

framkommit i kontakternaEmellertid har detgymnasieutbildning.
del demindrestudiestödsnämnden endastmed centrala att aven

avsedd kunnakunskapslyñetanslagits förmedel är att an-som
handanställning. förstaredan har Itill vän-vändas envuxna som

arbetslösa. Detill redankunskapslyftetsigder ärsompersoner
ochOmvårdnadsprogrammet,specialdesignadesöker det somsom

påsäkrainte allsmed andra ordanställning, kanredan har varaen
sambandidiskuteratsstudietidenersättning underfå denatt som

med kortendastDeñnitiva besked kankunskapslyftet.med ges
Kunskapslyftet kom-till kursstart.i förhållandeframförhållning

tillfälle förinte innebäradömaalltdärför ettattatt perso-mer av
höja sin kompetens."omsorgsverksamheteninom vård ochnal att

ochAnhörigrådet, handikapp-Demensförbundet, pensionärs-
huvudmänochfackliga organisationervissaorganisationer samt

iredanuppmärksammasområden behöverföljandepåtalar att
ochvid fort-återkomma/fördjupassedangrundutbildningar för att

vidareutbildning:
mätmiskorbemötandedemenssjukdomar ochKunskap avom

förvillkorfunktionsnedsättningar ochkunskapmed demens, om
hörsel-ochdövhetfunktionshinder medpersonermedpersoner

psykiskautvecklingsstörning,synskador,rörelsehinder,skador,
tandhälsakunskapastma/allergi osv.;funktionshinder, res-om

bostads-hjälpmedel,vardagsrehabilitering; kunskappektive om
informationtill olika miljöertillgänglighetanpassning och samt

ochsekretessregelverk bl.a.ochlagarkunskap omomm.m.;
ochpensionärs-samverkan meddokumentation; kunskap om
ochsituationanhörigashandikapporganisationer; kunskap om

organisatio-anhöriga/närstående och derasmedsamverkangod
arbete/arbetssätt.frivilligorganisationerskunskapner; om

innehållförändratUmeå diskuterarkommun,Några, bl.a. att ett
moderninlämingsmetoder;förändradestödjasockså måste av

exempel.reflektionscirklar någrateknik, rollspel, är
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Om utbildningsnivåer utbildning för-
arbetsledare/handläggare

Svaren speglar a behovet utbildningar kan tillleda "enattav
nivå", bnästa önskemål högre nivå på arbetsledar-om

/handläggarutbildning. Innehållet bör särskilt uppmärksamma
rättssäkerhetsfrågor för arbetsledare vuxenpedagogik,ävenmen
konsten förmedla kunskaper i det dagligaatt arbetet, föra diskus-
sioner i etiska frågor Utbildningen och uppgifterna förm.m. ar-
betsledare betraktas genomgående avgörande nyckelfrågor.som
Uppsala kommun skriver det "oerhört krav" påt.ex. att är stora
arbetsledarens kompetens eftersom verksamheten omfattar både
socialtjänst och hälso- sjukvård.och Mölndals kommun m.fl. be-

arbetsledarens roll förebildtonar i förhållningssätt.t.ex.som
Några påtalar vikten vid förändrad högskoleutbild-attav man en
ning tillvara goda erfarenheter gjorts inomtar försom ramen nu-
varande utbildningssystem.

SKTF arbetar aktivt för förbättrad utbildning för arbetsle-en
dare och till kontinuerlig kompetensutveckling.rätt viktig för-En
utsättning enligt SKTF, det finnsär, tydliga politiska ambitio-att

bl.a. verka för bättre utbildning.attner
Vårdhögskolan Kristianstadi bl.a. utbildningsbehovnämner

för hävda samverkan och rättssäkerhet;att medicinsk personal
behöver socialrättslig kunskap och socialtjänstens handläggare
kunskap lagar inom hälso- och sjukvård.om

Många kommuner frågor bl.a. biståndsbedöm-tar rörupp som
ning och utredningsmetodik. Flera exempel på riktade aktiviteter

Ängelholm,nämns Hallsberg, Katrineholm m.fl. Mångaav un-
derstryker kunnig handläggning handlaratt bemötandegottom
och rättssäkerhet. I synnerhet länsstyrelser markerar behovet av

utveckla frågoratt rättssäkerhet. Bl.a. Simrishamns och La-om
holms kommuner påtalar behov knyta handläggarutbild-attav
ningen till Socialhögskolan och forskning. Laholm före-närmare
slår särskild inom socionomutbildningen ochen attgren menar en
höjning utbildningsnivån nödvändig; jämförelseär medgörsav
krav på utbildning för personal inom barnomsorgen.

6.3 Samordning teori praktik m.m.-

Svaren instämmer i denna samordning och detta utbyteatt är an-
geläget förbättra. Olika perspektivatt företrädda; några påpekarär

lärarnas kunskaperatt "fältet" måste hållas aktuella;egna om
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i olikahandledarehitta motiveradebehovettalarandra attavom
Återigen olika kultu-värderingar,andra påpekarverksamheter. att

kanSamverkanpraktik.teori ochmellansambandenpåverkarrer,
påExempel lämnasvillkor.skolansenbart påinte uppstå t.ex.

utbild-på olikateori/praktiksystematiskt integreraförsök att
påverkatssådana insatserdockNågra konstaterarningsnivåer. att

besparingskrav. Gemensammatill det sämre pro-av
handledningsaktiviteterolikaliksomkanjekt/utvecklingsarbeten

påhelhetssynhamåstesamverkan. Manstärkanedanse en
far-verklighet därdenkunskaperutbildningen ochsyftet med om

användas.skalldighetema
medi samarbetei Orust kommunprojektförInom ettramen

"socialafunktion,finnsGöteborgiVårdhögskolan om-en ny
ocksådagliga arbetetingå i detskallDesorgspedagoger". men

stimulerasskallReflexionomsorgsarbetet.socialai dethandleda
i det dag-utföregentligenvadbeskrivaförmåganliksom att man

komp-utbildningstillfällenCirkelverksamhet,arbetet.liga m.m.
erfa-andrasochmellansambandetskall stärkaochletterar egna

renheter, synsätt etc.

fortbildningförArbetsgivarens6.4 ansvar

ekono-denpåtalatintresseorganisationer har attEnskilda och
haft tidintetillletti kommunernasituationenmiska att man

med-byggda påsatsningarsystematiskaoch/eller göraattpengar
strategi församladochverksamhetsanalyserarbetarsamtal, en

punktinsatserEffekternaäldreomsorgen.inomfortbildning av
for-påberotthar detpåtagliga; iblandalltidintegjorts ärsom

medsambandnaturligthaftinteinnehålletpåibland attmerna,
fort-behov"fånga upp"böruppgifter. Mandeltagarnas avmera

verksamheten.lokalai denbildning
standardregeltillhänvisar FN:sHandikappombudsmannen nr

tillnivåerallapåfor atttalar att19 staternas seansvaromsom
planeringideltarpersonalallutbildning förlämpligfinnsdet som

medmänniskorservice förochgenomförandeoch programav
också äldre.dvs.funktionsnedsättningar

"ökadförening konstaterarGeropsykologers attSveriges
grundut-relevantpersonal" "Enkompetentvårdtyngd kräver
handled-tillmöjligheterfortbildningkontinuerligbildning, samt

bemötande".befrämjarning ett gott
utbildninggodbehovetPensionärsförbund betonarSveriges av
kunskaperöverförauppgiftarbetsledarensocharbetsledare attför
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till övrig personal. Vidare, utbildningsinsatseratt genomförs
fortlöpande efter grundläggandeäven utbildningar.

Sundsvalls kommun m.fl. understryker behovet långsiktigav
och systematisk utbildningsplanering och bevakning kom-en av
petensfrågor både vid nyanställning och fortbildning.senare

Reumatikerförbundet behoven förändringar i utbild-ser av
ningarna oerhört insats ställer fråganstor "om intesom en men
Sverige humanistiskt landett skyldig sinaär äldre invånaresom
detta eftersom de i utsträckning bidragit tillstor vårt samhälles
uppbyggnad".

6.5 Handledning och andra insatser för

personlig utveckling

Fortlöpande handledning med tid för reflexioner bemö-över-
tande måste på helt bli vanligtett bådesätt förannat framatt ta-
befintlig kunskap lösa problem och föratt inspirera tillatt nytän-
kande. Handledning med kontinuitet förebygger "konflikteratt
och dåligt bemötande sig isätter väggarna" och förebygger också
utbrändhet. Genom god handledning kan arbetslagets förmåga till

problemlösning öka. Huvudmän, intresseorganisationer,egen
fackliga organisationer m.fl. delar denna uppfattning. Man under-
stryker också behovet återkommande medarbetarsamtal.av

Örnsköldsvik skriver "att det självklartt.ex. med handled-är
ning till personal idag". Möjligen finns olika uppfattningar om
innehållet i handledning beskriver dels handledningsvaren som-
bygger på arbetslagets upplevelser olika bemötandesitua-t.ex. av
tioner, dels handledning konsultation, där olika kompetensom-
råden kan bidra med i aktuella frågor, rehabilite-t.ex.svar om
ring/hjälpmedel, psykiatrisk problematik, bemötande äldre frånav
andra länder Båda delar behövs i hög grad vittnar iosv. man om
svaren.

Järfälla kommun kommenterar arbete i relation tillatt nära
andra människor krävande ochär det finns risk för distanse-att
ring och utbrändhet. Personal behöver stöd kan förhindra så-som
dana risker och förnyelse i arbetet. "Handledning sådanärge en
stödinsats kan ökad kraft, arbetsglädje och engagemang."som ge
Järfälla har inrättat psykologtj inom äldreomsorgen.änst

Mölndal delar uppfattningen och talar behov "ständigom av
påfyllning" i form handledning och möjlighet reflekteraattav

olika situationeröver i arbetet. "Sådana möjligheter bör byggas in
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arbetsle-Bl.a.dagliga arbete ..."i organisationens attavses
kunskapsinstödskallmedarbetare kunnadare/andra genomge

grundbördettaFlera påtalaroch erfarenhet. utgöraatt somen
handled-behovockså kan finnasdetinte utesluter att annanav

sjuk-konsultationhandledning ellerpsykologiskning, t.ex. av
rehabilitering.i frågoroch/eller arbetsterapeutgymnast om

ibeskriver hurföreningGeropsykologersSveriges man psy-
tillförhållningssättolikadiskuterarhandledningkologisk en-

psykolo-i denstödetDiskussionen ochskilda, bemötande m.m.
fortbildningseffekt och "ettfår ocksåhandledningen ärgiska en

utbrändhet".förhindrapersonalomsättning ochminskasätt att
psykologiskapå denpekarLundGerontologiskt Centrum i

i sinsomför arbetsledareocksåhandledningens betydelse tur
finnsdetpåminnerpersonal.stödja sin Iskall attsvaret man om

kunskaperderaskunniga psykologergerontologiskt att an-men
kommunala äldreomsorgen.omfattning inom denmindrevänds i

kontinuerligfåpersonalen måstemil.Socialstyrelsen attanser
svåra situa-i hanteraprofessionell handledarehandledning attav

hjälpsituation därkrävandeochexempelvis "utsatttioner en-
tillgodosesdettainteäldre". ..."Omkränkariskerakan att enman

begårsituationerstressadei svåra ochpersonalrisk förfinns att
övergrepp."

inte tillgodo-handledningbehovNågra reflekterar över att av
inom barnomsorg,påinom äldreomsorgen sättsetts somsamma

handikappomsorg etc.
in-betydelsefullmyckethandledningAndra äratttar enupp

särskilt bo-iäldretillockså måste att t.ex.attsats semanmen
miljöpersonalstöd, godtillräckligtende har etc.

organisationenlärande6.6 Den -

förändringsprocesser
verksamhet kansynpunkter på hurhälftenDrygt ensvaren gerav
organisationer,äldre, deraserfarenheter fråntillvaraoch bör ta

och hurmil.personalnärstående,intresseorganisationer,andra
möjlig-sådanaökahandlaorganisationsutveckling måste attom

planering,iDelaktighetkommunikation ochtillheter möten. ge-
förutsättningarverksamhetutvärderingnomförande och gerenav

"Lärande",övrigt.kvaliteter iochbemötandeutveckla ett gottatt
ochkunskaper""nätverk", "återföra"uppföljning","växande",

marke-mångaVäsentligtinyckelord"förbättra" är attär svaren.
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utbytet kunskaper, erfarenheter och idéer, exempelvis mel-rar av
lan yrkesgrupper och kompetensornråden. Det kan konkret avse

personal arbetar både inomatt hemtjänst iöppen och särskilda
boendeformer, arbetsgrupper bl.a. föratt beskriva etik ochatt
bemötande har bred sammansättning och atten gemensamma
utbildningar ordnas för exempelvis anhöriga och personal. Ett
syfte "bryta revir"är ochatt använda flexibelt.upp resurser

Ett viktigt påpekande från några inte tala så "ensidigt"är att
utbildningsbehov hos personal inom äldreomsorgen;om perso-

nalen och äldre använder vårdens och tjänstersom omsorgens
liksom anhöriga har kunskaper och erfarenheter delge andra.att
Kritiska synpunkter kommer "inifrån" verksamhet börsom en
beaktas likaväl klagomål från andra. Detta ställer krav påsom ett
utvecklat ledarskap bl.a. Samhall.menar

Folkhälsoinstitutet betonar vikten har "ettatt systemav man
för uppföljning där alla både de äldre älva, anhörigaparter, nära
och delaktiga ivänner vårdär och omsorgsarbetet samtsom pro-
fessionella, får lämna sina synpunkter. Inriktning och form för
denna bedömning verksamhetens kvalitet och resultat börav ut-
vecklas och systematiseras så dessa uppföljningar kanatt använ-
das såväl för direkt påverka arbetsrutineratt och metoder försom
politisk och professionell bedömning och styrning vård,av om-

och serviceresurser inom givna finansiellasorgs- resursramar.
Kunskap detta slag kan också bidra till stärka de äldres ochattav
anhörigas ställning i relation till olika professionella bådegrupper

det gäller bemötandenär och främja helhetssynatt utgåren som
från de äldres perspektiv."egna

Flera beskriver initiativ för nätverk internt inomatt genom en
verksamhet, mellan olika kommuner etc. utbyta kunskaper, ge-
nomföra projekt och "profilera" verksamheten. Västmanlands
Kommunförbund beskriver fortsatta goda erfarenheter "lärandeav
granskning" se SOU 1997:52, metod uppmärksammatsen som

landet.över
Ersta Sköndal Högskola anför: "Det vår övertygelseär att en

förutsättning för positiv förändring vad gäller bemötande äldreav
i enskilda verksamheter behovet systematiskär att granskningav

den verksamheten och Samtalutrymmeav egna ges resurser. om
hinder och möjligheter för förverkligande vårdideologiskaav
målsättningar i den verksamheten viktig grund föräregna en
ökad medvetenhet mål. Utredningen viom gemensamma anser
här kan värdefullt diskussionsunderlag.utgöra ett Från dessa
samtal kan behov kompetensutveckling på naturligtett sättav

fram.växa En grundläggande tanke mänskligaär skallatt resurser
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möjlighettill och enskilda människor skall att ut-tas gesvara
för denvecklas både vårdgivare och vårdtagare. Lyhördhetsom

enskilda människans behov blir därmed också självklart."
Älvsborg:Förtroendenämnden "GenomNorrai ägnaatt mer

finns hostid på den erfarenhet och de tankaratt ta vara som
konkretapersonalen lyckas, kommer argument somsom man

utbildningssammanhang. mycketkan användas i Det är störreav
lyckas med deoch värde personal arbetar ochtyngre om som

äldre får fram sina värderingar, får beskriva vad kompetens ärta
vilka förutsättningar krävs föroch hur den kan utvecklas, ettsom

informella delbetän-bra ledarskap, hur får bra ledare Im.m.man
organi-kapitlet "Hearings" förkandet under detär representanter
värde-sationer, offentlig förvaltning mil. har tagit framsom

vi detringar, önskemål och synpunkter. I ärnästa steg tror att per-
lösningen."dagligen äldre harsonalen arbetar med För-som som

detytterligare vinster med detta, eftersomtroendenämnden ser
sig lyckas bra arbete,stimulerar "dem ochanstränger göra ettsom

ytterligare fortsätta på dettavilket styrka sätt".attger
viktenArbetsterapeuter lyfter framFörbundet Sveriges or-av

viktigtganisationsutveckling och skriver: arbetslivet detär att
förut-sitt På så skapaskunna påverka och utforma arbetssätt. sätt

viktenVi vill betonasättningar for och egetengagemang ansvar.
undersköterskorarbetar äldre,på dem närmastatt satsaav som

förankring."underifrån" för bredvårdbiträden, och byggaoch en
tydliga arbetsle-organisation medskapa lärandeKort sagt att en

handledning förkan personalen. Behovetdare stötta ovanavsom
kunskapArbetsterapeutensnämnda yrkesgrupper ärär stort.

betydligttillvaratas påvärdefull i detta arbete och börmycket ett
bättre sker idag."vadsätt än som
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Frivilliga7 organisationer arbetssätt-

och samverkan

Frivilliga organisationer, pensionärs- och handikapporgani-samt
sationer liksom anhörigorganisationer beskriver i riksvaren en
verksamhet också uppmärksammas positivt i övriga frånsom svar
enskilda, myndigheter, utbildningsinstitutioner m.fl.
Intresseorganisationema har roll ñivilligorganisa-änen annan
tionerna beskrivs i detta avsnitt.närmastsom

Bland förslag frivilligorganisationer och deras verksamhetom
förekommer följ ande uttalanden.

finnsDet behov bättre samverkan med samhällets övrigaav-
insatser. Förtydliganden vad"."vem görom som
Frivilliga organisationer måste respekteras för sitt arbetssätt-
och sin "verksamhetsidé" vilket inte utesluter kanatt man
samverka på planerat med kommunernas äldre-sätt,ett t.ex.

och sinsemellan på ort.omsorg en
behövsDet bättre information frivilligorganisationemaom-

riktad både till enskilda, anhörigaderas och personal i äldre-

omsorg.
Information samverkansmöjligheter ftivilligorganisa-medom-
tionerna bör ingå i olika utbildningar.
Arbetsledare bör för samverkan kan ske på brata att ettansvar-

i särskilda boendeformer/öppen hemtjänst. Iblandsätt möts
företrädarna för Väntjänst med misstro och "släppst.ex. stor
inte in".

bör framgå frivilligorganisationemaDet inteatt övertar per--
sonaluppgifter.
Frivilligorganisationema för utbildning, stöd tilletc.svarar-
sina medarbetare och bevakar "sin kvalitet".

ÄlvsborgLandstinget social frivilligverksamhet"i attanser som
besöksverksamhet, jourhavande medmänniska m.fl. integrerasbör
inom vård och omsorg" och pekar på flera kommuner bl.a.att

ÖrnsköldsviksAle har erfarenhet sådant samarbete. kom-stor av
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talar frivilliginsatsema "fantastiskt komplementettommun som
till socialtjänsten".

Sollentuna kommun exempel på flerårigt projekt "Attettger
i vård och hemtjänsten,omsorg"; Sollentunamötas församling,

Sollentuna primärvård och diakonisällskapErsta driver projektet
syftar till fånga idéer beträffande anhörigstöd,att t.ex.som upp

anordna utbildningsaktiviteter Tillsammans sökerm.m. man ge-
förhållningssätt till enskilda och anhöriga ochmensamma genom

möjligheter till reflexion vill skapa tillfällen till personligman
utveckling medmänniska"som i vård och omsorg".

Pensionärsrådet Boxholm beskriver fördelar frivilligmedi
väntj "den kan inte och skall inte personalens arbeteänst ersätta-

kan fin kontaktyta med det omgivande samhälletutgöramen en
Att kunna utföra bank- och biblioteksbe-postärenden,utan stress

isök sällskap någonmed förtrogen måste till fördel inteetc. vara
bara för pensionärer också för personalen blir..." Dettautan
också belyst PRO beskriver viktig förebyggandeävenav som en
insats bland medlemmarna bl.a. motionsverksamhet, in-genom
formation kostfrågor också väsentliga behov i enlighetom m.m.
med från Folkhälsoinstitutet. PRO dock aktivite-attsvar menar

måste få stöd kommunerna, för0-taxaterna t.ex.av genom mo-
tionslokaler och aktivitetsbidrag.

Andra exempel lämnas Sveriges Råd ochKristna Sverigesav
Frikyrkosamråd utvecklar projektet Andlig vårdgemensamtsom
i den Vården kyrkornas besökstjänst där anställda ochöppna en-
frivilliga går in i olika uppgifter tillsammans med berörda sam-
hällsorgan. Man uppmärksammar behov fortbildning ochav
framställer inom Sveriges Frikyrkosamråd utbildnings-bl.a. ett
material vård äldre sjuka. Rådet/samrådet tillom av uppmanar
ytterligare diskussion/förslag rörande Vården i livets slutskede
och erbjuder kyrkornas/frikyrkornas erfarenheter existentiellaav
frågor viktiga för många äldre.ärsom

Bland sina goda exempel Rådet för diakoniinstitutio-nämner
ner/stadsmissioner/Svenska kyrkan frivilliga utbildas ochatt
handleds för besöka och samtala med iäldre olika bostadsfor-att

Anhöriggrupper har tidigare liksom samverkan mednämntsmer.
andra för tillstöd personal, handledning i etik och livs-att ge
åskådning bl.a. i Kalmar och Växjö. projektI har Svenskaett
kyrkan för stödja anhöriga till med demens tagit framatt personer
den s.k. cirkelmodellen; frivilliga anhöriga i studiecirkelmöter
för sedan avlösa idem hemmet. Beskrivningar ocksåatt ettges av
omfattande vård- och behandlingsarbete bland äldre
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Stadsmissionen i Stockholm, diakonisällskap,Ersta Stora
Sköndal mil.

Röda beskriver sina olika insatserKorset riktade till äldre och
deras anhöriga och betonar verksamheten både riktasmåste tillatt
enskilda besökstjänst, stödpersoner vid besök i sjukvården, stöd i
livets slutskede och tilletc. verksamhet möjlighet tillsom ger
sociala kontakter mötesplatser, Rödam.m.. Korsetsygrupper

flera förslag på samarbetsformer mellan frivilligorganisatio-ger
och olika verksamheter for äldre och betonar de synsättner som

kan flerautveckla former: "Frivilliga från Röda ochKorsetän
andra frivilligorganisationer kan inom vård och komplet-omsorg

den personal anställd. Frivilligas roll kantera är attsom gevara
medmänskligt stöd både till de sjuka och deras anhöriga. för-En
utsättning personalen frivilliga inteochär att ettser som en resurs
hot. positiv grundinställningEn till frivilliga viktig ni-på allaär
våer. Politiker, verksamhetsansvariga, arbetsledare och personal.
Kunskap saknas idag i våra vårdutbildningar innehållet i fri-om
villigt socialt arbete. Frivilliga har tid intesamtala och behöveratt
avbryta för något måste frivilliga kommerDegöras.att annat re-
gelbundet så möjlighet finns relation till sjuka,skapa deatt att en
anhöriga och frivilligapersonalen. Behov på institutionen börav
baseras på de sjukas behov, inte personalens. Om personalen vet

frivilliga finns på institutionen regelbundna tider det lättareatt är
förmedla kontakt. Då kan planera för promenader, hög-att man

läsning, utflykter tillfällen då det kan bra flera.attmm, vara vara
Institutionen frivilligorganisationernakan stödja att er-genom
bjuda lokal fritt får disponeras för olika verksamheter.en som

kan sjuka, frivilliga, anhörigaDär och personal samverka om
olika aktiviteter. Lokalen blir mötesplats för alla."en

Slutligen sammanfattar Röda på frivilligtKorset synpunkter
arbete: "Frivillighet uppstår finns synligadet behov inär sam-
hället lokalt. Frivillighet på individensbygger eget engagemang
och intekan kommenderas fram. Frivillighet inte gratis ochär är
beroende samhällets eller allmänhetens ekonomiska stöd.av
Gränsdragningen mellan samhällets och frivilligorganisa-ansvar
tionens roll måste tydlig. Röda kan utvecklaKorsetvara nya
verksamheter eller utöka befintliga tydliga. Vibehoven blirom
behöver få signaler från samhället och känna stöd för det frivilliga
sociala arbetet. Vi vill samverka för vården ochgöraatt omsorgen

de äldre bättre."om
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8 Primärvårdens ställning,
läkaruppgifter i särskilda

boendeforrner och behov av

geriatrisk kompetens m.m.

Pensionärsorganisationer i synnerhet SPF, enskilda, yrkestöre-
trädare mil. djupt oroade främst brister i tillgångär till ochav
organisation läkarinsatser inom särskilda boendeformer.av
Funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska MASsom upp-
skattas beklagar läkarfrågoma inte blev tillräckligtattmen man

ÄDEL-reforrnen.behandlade vid Man förordar fasta läkar-att
kontakter knyts till enheterna detta självfallet inte skallattmen
hindra enskilda från behålla "sin" läkare. höjaUtöver kva-att att
liteter i medicinska insatser den fasta läkarkontak-attanser man

skulle innebära fördelar for samverkan med andra specialiteterten
inom akutsjukvården och för kompetensutveckling personal.av

skulleDet också till fördel för dokumentation, uppföljningvara
etc.

Socialstyrelsen, Jönköpings-enheten, anför: "Enligt vår erfa-
renhet har inte primärvårdsläkarna blivit delaktiga i den äldreom-

ÄDEL innebär" "Ett höja kvaliteten skullesätt attsorg som
kunna läkare med specialistkompetens knyts till deattvara en
särskilda boendefonnema, geriatriker fungerar kon-en som som
sult och handledare personalen och då degentemot även mot pa-
tientansvari läkarna."ga

Sveriges Läkarförbund påtalar Socialstyrelsen i sin utvärde-att
Ädelrefonnenring betonade läkarens roll och "Läkarenav ansvar.

måste integreras i kommunens vårdplanering handled-samt ge
ning, utbildning och stöd till vård- och omsorgspersonal. Detta
bör ske specialister i allmänmedicin eller geriatrikattgenom
knyts till kommunens sjukhem." Läkarförbundet inte attanser
hittills gjorda erfarenheter visat problemet blir löstatt genom om-
râdesanlcnuten primärvård eller husläkaransvar för enskilda pati-

på sjukhem.enter
Svensk Geriatrisk Förening det behövs kartlägg-attmenar en

ning behovet utbildningsinsatser i geriatrik inom kommu-av av

l2 17-1514
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äldreomsorg. nulägetI från geriatriska klinikertasnemas resurser
"med risk för ytterligare försämrad service det gäller geriat-när
risk slutenvård".

Från enskilda kommer förslag utveckla utbytet mellanattom
slutenvård och öppenvård så patienten kunde behålla sin lä-att
kare och denne/denna kunde utveckla sin kompetens villkorenom
för patienten efter avslutad sjukhusvistelse. skulleDetäven
bl.a.1eda till bättre uppföljning läkemedel ordinerats underav som
sjukhusvistelse.

Flera exempel på hur löst ovanstående problem medger man
fasta läkarkontakter i särskilda boendeformer tillgång tilloch ge-
riatrisk kompetens. uppmärksammar tillgången tillEtt attsvar
geriatriska specialister 200 bör jämföras med tillgången till
barnläkare 500 enligtl svaret.

från SigtunaEtt exempel kommun: Sigtuna kommun har
primärvården i form försöksverksamhet bedrivits kommu-av av

för primärvårdsförsöket1992. Inom beslötsnen o rn ramen
till primärvården1994 knuten specialistläkartjänstatt en som ge-

riatriker i särskilda boenden skulle inrättas. tjänst tillsattesDenna
och därefter ytterligare,1995 har utökats på grund tillkom-av

mande boendeplatser. Huvudsyftet den boende ska kunnaär att
erbjudas geriatriker patientansvarig vidläkare inflyttningen isom
särskilt boende; läkarinsatsema tillhandahålls i så fall kost-utan
nad för den enskilde. föredrar anlita fårDen läkareattsom annan

så, kostnaden får den boende själv Hittillsbära.gärna göra men
har betydande majoritet, inte alla, antagit erbjudandet. Deen men
boendeenheter omfattas sjukhem och gruppbostäder förärsom

servicehus/ålderdomshem.dementa, Läkaren besöker boen-
deenheterna på fasta tider sigoch då de problemtar an som per-
sonalen någonantecknar; regelrätt "rond" förekommer inte. Läka-

kan tillkallas akut. synnerligen kvalitetsvinstEnäven ärstorren
specialistrnedverkan i vårdplanering, där också ofta anhöriga
deltar. kan nå läkaren för samtal på särskild telefon-Dessa även
tid. Geriatrikem medverkar vidare vid olika anhörigträffar. Att
kontakterna med anhöriga, inte minst under boendes sista tid,den
härigenom underlättas ställt tvivel. anlitasLäkarenär ävenutom
flitigt föreläsare i olika i intern personalutbildning.ämnensom

vår del vill viFör rekommendera studie rörandegärna görsatt en
rekommendation eller föreskrift inrättandebetr. dylikaev. av ge-

riatrikspecialisttj i alla eller vissa kommuner."änster typer av
Det bör uppmärksammas flera också sådanaatt poängterar att

lösningar syftar till bidra till helhetssyn på enskildas behovatt en
det handlar inte skall tillgodosesde på bekostnadattom av en--
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skildas behov nödvändiga kvalificerade insatser från soci-t.ex.av
ala kompetensornråden.

Samverkan mellan huvudmännen, till fördel för enskilda per-
för inomoch verksamhet äldreomsorg, skulle underlättassoner av
huvudmarmaskap för primärvård kvalificeradändrat och hem-ett

sjukvård tycker vissa. Några beskriver goda erfarenheter t.ex. av
hemsjukvärdens utveckling efter ändrat huvudmannaskap.ett
Andra huvudmannaskapet inte den angelägnaatt är mestmenar
frågan i sammanhanget. förutsätt-De nuvarandeävenattanser
ningar till betydligtskulle kunna användas bättre samverkanslös-
ningar i praktiken. förhållningssätt till huvud-Oavsett frågan om
mannaskapet många primärvården inte tillräck-"syns"attmenar
ligt i samband med vårdplanering.t.ex.

Västerbottens landsting flertal för pålänsI prövas vägarett att
lokal nivå utveckla samverkan mellan huvudmännen och kun-
skapsutbytet mellan olika kompetenser. Landstingsstyrelsen har
tillsammans med länets kommuner initierat försök med bassjuk-
vård. Med bibehållet huvudmannaskap utvecklas förstärkten om-

vård och service med inslag specialister frånökadesorg, av ge-
riatrik, psykiatri ortopedi till primärvårdenoch och näraett sam-
arbete med primärkommunala insatser. skallDetta "garantera ett
vård- med kontinuitet och kvalitetoch omsorgsarbete hög oavsett

hjälpbehövande människan befinner sig". Flera andradenvar
redovisas.projekt i andasamma
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Behov9 äldreombudsmanav

Behovet få rådgivning och ha någon vända sig tillatt att närattav
har synpunkter på vård och både blandär stortman omsorg en-

skilda äldre och deras anhöriga.
Aven dessa behov i första handär överens attom man om

skall kunna tillgodoses inom verksamheten, hos förtroendenämn-
der eller hos de instanser för tillsyn redan står till förfogande,som

tiotalknappt det skulle behövas någon formett attanser svar av
äldreombudsman de flesta fristående funktiondå påavser en-
kommunal nivå. l något fall motsvarighet till Handi-avses
kappombudsmannen, dvs. myndighet. rådgivningUtöveren egen
skulle funktionen kunna till insyn/kvalitetsutvecklingmedverka
och till viss tilldel något de förväntningar knytsmotsvara av som
försöksverksamhet äldreomsorgsinspektörer i Stockholmsmed
stad.

inrättandetBland talar för kommunala äldreom-svar som av
budsmän i särskiltKristdemokraterna Järfälla kommunär i ytt-
rande till och skriverkommunens svar enskilda SPRIpersoner.

"Möjligen kan tänka sig statlig äldreombudsmanman en ana-
logt med bamombudsman, handikappombudsman m.fl.".

Andra talar för samråd med pensionärsorganisationemaatt
skulle utvecklas till dialog organisationemas råd-ochtätare atten
givande m.fl. funktioner skulle stödjas mera.

särskiltAtt utveckla brukarråd, samrådsgrupper både inometc.
boende hemtjänstoch skulle, enligt vissa, fylla "ombuds-en
mannafunktion".

Flera redovisar pågående aktiviteter dialogenför utvecklaatt
mellan pensionärsråd, olika pensionärsorganisationer och förvalt-
ning/verksamhet. Bl.a. Linköpings kommun.
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10 Några ytterligare frågor

Utan rangordning skall här också några ytterligare frågor:nämnas

Avgifter minskar enskildas möjligheter till nödvändiga insat-- -
ser
Behov hemtjänst förebyggande insatsav som m.m.-
Landstingens och kommunernas infonnationsansvar måste-
förverkligas

milda"Det tvånget" måste utredas-
Tandvård behöver uppmärksammas mera-
Otydliga begrepp behöver förklaras-
Arbetsmiljön har betydelse för bemötandet.-

Avgifter-

Riksförbundet Pensi0närsGemenskap mil. påtalar höga kostnader
för läkarvård, läkemedel, tandvård, hår- och fotvård vilka sam-

kan leda till den enskilde fårmantaget mycket begränsadeatt
möjligheter hålla kvar tidigare intressen och förebygga psykiskatt
och fysisk ohälsa.

Hemtjänst förebyggande insatssom m.m.-

Handikapporganisationerna påtalar behov flexibel hem-av en
tjänst kan den enskilde kangöra bo kvar hemma;att tryggtsom
hemtjänstens innehåll bör inte riktas enbart till vård/omsorg. För
dem före 65 år haft personlig assistans bör möjligheten fin-som

kvar Socialstyrelsen har redovisat nuvarande regelverkattnas -
leder till försämringar, detta också handikapporganisationemasär
erfarenhet.

13 17-1514
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Informationsansvar-

Landstingen och kommunerna borde utveckla sin förmåga att ge
information tillgod äldre medborgare; sjukvårdsupplysning etc.
god idé måste tänka också på dem har behovär en men man som

infonnation/längre tid.anpassadav
Informationen måste också förbättras verksan1hetema.inom

aktiviteterUppsökande behöver utvecklas.

tvånget""Det milda-

Bl.a. Svensk Geriatrisk Förening och Socialstyrelsens Jönkö-
pings-enhet frågan.tar upp

efterlyser ytterligare belysning etiskt, juridisktMan t.ex. av
"lirkandet" med med demens. Socialstyrelsen uppmärk-personer

den s.k. "bältesföreskiiñen" SOSFS 1980:87 och villsammar
med den utgångspunkt få till stånd diskussion/åtgärdersom en om
tvångsåtgärder och "milt tvång". Aktualiteten beträffande en
sådan föreskrift i modern äldreomsorg ifrågasätts.en

Tandvård-

Pensionärsrådet, Stockholms läns landsting och Svensk Sjukhus-
insatsertandläkarjörening behovet för god tandhälsatar upp av

del i bemötandefrågoma. Båda tandvården ingårattsom menar
viktig i livskvalitet hälsa.mycket del helhetssyn på ochsom en en

Otydliga begrepp-

Ett antal yrkesföreträdare, enskilda lärare, utbildningsinstitutioner
och företrädare för riskkommunal äldreomsorg har påtalat för
olika samverkanssvårigheter begreppen omvårdnad-om-genom
sorg-vård, vissa dock finner definierade hanterliga iväl ochsom
sin tillämpning bl.a. hänvisas till omvårdnadAllmänna råd om
inom sjukvårdenhälso- och från Socialstyrelsen. Andra attanser
så inte fallet och påpekar mitt utredningsmaterial ocksåär att
präglas definierabehovet dessa begrepp.attav
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Arbetsmiljö-

Dorotea kommun, Arbetarskyddsstjørelsen m.fl. uppmärksammar
bemötande också påverkas arbetsmiljöns kvaliteter,att ett gott av

säkerhetsaspekter, hjälpmedel. Inkomna remissvar inkl.t.ex. svar
exempel:genom egna
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Inkomna remissvar inkl. svar genom egna
exempel

Enskilda:

tjugotal skriftligaEtt har inkommit från enskilda, äldre, derassvar
närstående och vissapersonal. fallI representerar svaren syn-
punkter från flera, exempelvis pensionärer eller etten grupp ar-
betslag. har synpunkter från enskilda inkommitDärutöver te-per
lefon i flera fall. har inte orkat skrivaMan eller med tanke påt.ex.
någon närstående inte velat brevsvar skulle bli allmänt käntatt ett

se kap. 1.

Pensionärsorganisationer:

Pensionärernas Riksorganisation
Riksförbundet PensionärsGemenskap
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Sveriges Pensionärsförbund

Handikapporganisationer/anhörigorganisationer:

Anhörigrådet i Sverige
Alzheimerföreningen i Sverige

AllergiförbundetAstma- och
Handikappades RiksförbundDe

RiksförbundHörselskadades
Reumatikerförbundet
Riksförbundet för Rättigheter DemensförbundetDementas
Rikssektionen Klippan FUB
Sveriges RiksförbundDövas

RiksförbundSynskadades
Anhörigförening,Dementas Västerbottens län



Bilaga 5 51

Fackliga organisationer/yrkesföreningar:

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
SKTF
Svensk Geriatrisk Förening
Svensk Sjukhustandläkarförening
Svenska Kommunalarbetarefcirbundet
Sveriges Geropsykologers Förening yrkesförening inom Psyko-
logförbundet
Sveriges Läkarförbund
Vårdförbundet SHSTF jämte bif. från sjukskö-Svensksvar
terskeförening, Riksföreningen för rehabilitering och äldrevård,
Riksföreningen för olycksfall och akutsj ukvård

Kommuner:

Kommunerna bifogar i vissa fall synpunkter från pensionärsråd
eller motsvarande.

Berg
Bollnäs
Borlänge
Borås/Kommundelsnämnd Centrum
Boxholm
Båstad

Dorotea

Eskilstuna

Falköping
Finspång

Gnosjö
Gotland
Gävle
Göteborg
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Hallsberg
Hammarö
Härnösand

ärfallaJ
Jönköping

Karlsborg
Karlstad
Katrineholm

Laholm
Landskrona
Lerum
Lidingö stad
Linköping.
Ljungby
Lund
Lycksele

Mora
Mölndal

Norrköping
Norrtälje

Orust
Osby

Sandviken
Sigtuna
Simrishamn
Skara
Sollentuna
Solna/arbetsgrupp för etik och bemötande
Stockholms stad
Sundsvall

Tjörn
Tranemo
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Umeå
Uppsala

Varberg
Vilhelmina
Västervik Hjorted södra kommundelen-

Älmhult
Angelholm

Örebro
Örnsköldsvik

Kommunförbund:

Västmanland
Kommunförbundet Skåne

Landsting: -

Dalarna Handikappkonsulenten
Halland
Jönköping
Kalmar
Kristianstad
Kronoberg
Malmöhus

Landstingets pensionärsrådStockholm
Sörmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg

Statliga myndigheter:

Arbetarskyddsstyrelsen
Folkhälsoinstitutet
Handikappombudsmannen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö och Jönköping
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Länsstyrelsen

Gotland
Göteborg och Bohuslän
Skaraborg
Stockholm
Södermanland
Västmanland

Förtroendenämnder:

Göteborg telefonsvar
Hyltebruk
Jämtland
Kronoberg
Västmanland

ÄlvsborgNorra

Stockholm
Örebro

Utbildningsinstitutioner:

Sköndal HögskolaErsta
Hälsohögskolan i Umeå
Vårdhögskolan i Göteborg
Vårdhögskolan i Kristianstad

Övriga:

Forum 50+
Gerontologiskt Centrum i Lund
Handikappinstitutet

iKammarrätten Stockholm
Rådet diakoniinstitutionerför och stadsmissioner Svenska kyr-
kan
Röda Korset
Samhall
SPRI
Sveriges Kristna Råd Sveriges Frikyrkosamråd-
Tidig rehabiliteringsamordnad i Jämtlands län gemensamt ex-
empel, båda huvudmännen m.fl.



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

miljöbalken.M.Följdlagstiñningtill32.förgymnasieskolan U.Den steg.stegnya -. OECD:sstudieEnlära33.Att gränser.Fi. överdel I-III.lnkomstskattelag, av. samarbete.Fi.förvalmingspolitiskaFastighetsdataregister.Ju.. Övervakning miljön. M.34.miljöinforrnation.M.Förbättrad av. bilagor. K.trafikpolitikenkurs i35.Nystödför +effektivarelönebidrag.EttAktivt. Fi.penningtvätt.Bekämpande36.arbetshandikappade.A. av
Göteborg.U.forskningsinstitutitekniskt37.Ettfordonsfrågor.K.trafik- ochroll iLänsstyrelsemas. marknad.Myndigheteller38.förändringFemtioårbackspegeln.Byråkratini av. Fi.verksarnhetsforrner.olikaStatsförvaltningensFi.forvaltningsområden.sex

Infomtationsteknik.Ju.OffentlighetIntegritet39.psykiskahälsa.ungdomarsochbamsRösterom. ocharbete.In.40. Ungaverksam-Förändringochförvaltning.Flexibel. trossamfundenochStaten41.statsforvaltningenshetsanpassningav
regleringRättsligstruktur.Fi.

GrundlagFi.valutapolitiken.forlO.Ansvaret - trossamfundLagFi.sysselsättning.miljö ochSkatter,ll. om- kyrkan.Ku.Svenskaoch LagZOOO-skiftet.ReferatinforT-problem12. om- trossamfundenoch42. Statenanordnadfrån hearingslutsatser aven
Begravningsverksamheten.Ku.december.IT-kommissionenden 18

trossamfundenoch43. Statenl/97. K.IT-kommissionensrapport
egendomenkyrkligavärdefullakulturhistorisktDenSverige.Regionpolitikför hela N.13.

kyrkliga arkiven.Ku.ochdetjänst.Ku.IT i kulturens14.
trossamfundenochStatenframväxt 44.Resultatstymingenssamspelet.svåraDet15.

personal.Ku.Svenskakyrkansproblematik.Fi.och
trossamfundenoch45. Statenindustriforskningsinstituten.N.utveckla16.Att

finansiering.Ku.Stöd,skatterochsysselsättning.ochSkatter,tjänsterl7.
trossamfundenoch46. StatenFi.Bilagor.+

avgiftsbetalning.Ku.vidmedverkanStatliggranskning.Granskningav. trossamfundenochFi. 47. StatenochDanmark.i SverigestatligarevisionenDen
egendomen.Ku.kyrkligaDenkonsumentpriser.ln.informationBättre19. om

iArbetsgivarpolitik48. staten.1993-1996.N.Konkurrenslagen20.
resultat.Fi.ochkompetensoch Förför barntill läroplani lärande.Förslag21.Växa

medier.Ju.Grundlagsskyddför49.6-16år. U. nyaunga
förutvecklingsvägar EU:sAlternativa50.kapital.Aktiebolagets Ju,22.

jordbrukspolitik.Jo.Teknik,seminariumdemokr@ti.Digital Ett23. gemensammaom
iBristernovember1996 5uden8ochdelaktighetdemokrati omsorg. äldre.bemötandefrågaFolkomröstningsutredningen,lT-anordnat avomenav - inlevelsekunskapochmed52.OmsorgKommunikationsforsknings-ochkommissionen

äldre.bemötandefråga2/97.K.IT-kommissionensberedningen. rapport avomen- reklamskattenFi.Avskaffainte. 53.räckerverklighetenVälfärd i Pengar24. - ochmakten.Ministem54.EU-fat.Svensk Jo.25. mat-
Fi.praktikenifungerarministerstyrelivsmedels- Hurglobalajordbrukspolitik ochden26.EU:s

Sammanfattningamatrossamfunden.och55.Statenforsörjningen. avJo.
utredningarna.Ku.fråndestatligaförslagenVärdepapper.Fi.ReavinstKontroll27.
beslutsfattare.ochrådgivareFolketroll och 56.tjänst.Statstjänstemannensdemokratins28. l som

ochBilaga 1 Ju.Fi.offentliga +vårt etos.
tjänst.medborgarnas57. lBampomografrfrågan.29.

Fi.forförvaltningspolitiksamladEn staten.lnnehavskriminalisering Ju.m.m.
Personaluthyrning.A.för 58.betydelseEuropeiseringensochEuropa30. staten.

förvaltningsform.Ku.VoksenâsensSvenskhemmet59.Fi.statsforvaltning.svensk
Television.Ku.Sverigesinom60.Betal-TVframtiden.Kristallkulan31. röstertretton om-

3/97.K.IT-kommissionensrapport



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

6 Att blandbetongochkojor.växa 89.Handelnmedskrotochbegagnade N.varor.. Ett delbetänkande Ändradbarnsochungdomars 90. organisationfor detstatligaplan-,om bygg-
uppväxtvillkor i storstädemas områdenfrån ochbostadsväsendet.utsatta In.
Storstadskommittén. 91.Jaktensvillkor utredning vissajaktfrågor.en om-62.Rosor betong. Jo.av
En antologitill delbetänkande ÄgandeAtt bland 92.växa Medieföretagi Sverige och-betongochkojor frånStorstadskommittén. smikturförändringari radio ochTV. Ku.press,

63. Sverigeinför epokskiñet. 93.Hantering fel i utjämningssystemetförav
IT-kommissionens 5/97.K. kommunerrapport ochlandsting.In.

64.Samhall.En arbetsmarknadspolitiskåtgärd 94.Konkurrensneutralttransportbidrag.N.
Bilagedel.A+ 95.Forumför världskultur

65.Polisensregister.Ju. rikarekulturliv. Ku.rapport etten om-66.Statsskuldspolitiken.Fi. 96.Lokalförsörjningoch fastighetsägande.
Återkallelse67. uppehållstillstånd.UD. En utvärdering fastighetsorganisation.av statensav

68 Grannlands-TVi kabelnät.Ku. Fi.. Besparingari ochsmått.U.stort 97. Skydd skogsmark.Behovochkostnader.M.av.70.Totalförsvaretoch frivilligorganisationema 98. Skydd skogsmark.Behovochkostnader.av
uppdrag,stödochersättning.Fö. Bilagor. M.-

71.Politik för 99.En vattenadministration.unga. Vatten livet. M.ärny
2 bilagor. In.+ st 100.Nya samverkansformerinomdenSjöhistoriska

72.En lag socialförsäkringar. museiverksamheten.om Ku.
73. Inför svenskpolicy säkerelektronisk 101.Behandlingen personuppgifterom av omkommunikation.Referatfrån seminarium totalförsvarspliktiga.ett Fö.

anordnat IT-kommissionen,Närings-och 102.Mat Miljö. Svenskstrategiförav EU:s
handelsdepartementetochSEISden decemberll jordbruk i framtiden.Jo.
1996.IT-kommissionens 6/97.K. 103.Rapportmedförslagrapport sändningsorter.Ku.om

74. jordbrukspolitik,EU:s miljön ochregional 104.Polis i fredenstjänst.UD.
utveckling.Jo. 105.Agenda i21 Sverige.

75.Bosättningsbegreppet.Skatterättsligaregler för årFem eñerRio resultatochframtid. M.-fysiska Fi. 106.En fond för konstnärer.personer. Ku.unga
76.Invandrarei vårdoch 107.Den gymnasieskolanomsorg nya

fråga bemötande äldre.S. problemochen möjligheter.om U.av- -77.Uppföljning inkomstskattelagen.Fi. 108.Att lämnaskolanmedrakav Om tillrättenrygg-Medelsförvalmingi kommuneroch landsting.In. skrittspråketoch förskolansochskolansom.79.Försäkringsmäklare.En lagöversyn möjligheter förebyggaoch läs-ochav att möta
Försåkringsmäklaruüedningen.Fi. skrivsvårigheter.U.
Refonnerad80. stabsorganisation.Fi. 109.Myndighetsansvaretför farligttransportav
Allmännyttiga81. bostadsföretag. gods.Fö.

Bilaga.ln.+ 110.Säkrareobligationer Fi.
82.Lika möjligheter.In. l 11.Branschsaneringochandrametodermot-83.Ommaktochkön i spåren offentliga ekobrott.Ju.av-organisationersomvandling.A. 112.En samordnadmilitär skolorganisation.

hållbar84.En kemikaliepolitik.M. l 13.Mot halvamakten elvahistoriskaessäerom-85.Fönnånefterinkomst- Samordnatinkomst kvinnorsstrategieroch motstånd.A.mäns
begreppför bostadsstödenoch 114.Styrsystemochjämställdhet.Institutioner inya
kvalifikationsreglerför tillrätt förändringochkönsmaktensframtid. A.
sjukpenninggmndandeinkomst. Ljusnande115. framtideller långt farvälett

86.Punktskattekontroll alkohol,tobakoch Den svenskavälfärdsstateni jämförandeav
mineralolja, Fi. belysning.A.m.m.

87.Kvinnor, och inkomster.män 116.Barnetsbästai främsta konventionFN:srummet.
Jämställdhetochoberoende.A. barnetsrättigheterförverkligasi Sverige.S.om

88.Upphandlingför utveckling.N. 116.Barnetsbästa antologi.en-



utredningar 1997OffentligaStatens

förteckningKronologisk

rörlighet-trygghet ochArbetskrañensfriaochStockholm informations- 153.iNobelcenter117. ett- Bilagedel.A.jämställdhetnaturvetenskap,kultur ochkringaktivitetscentrum +
Patientenhar154. rätt.samhälle.Ku.

vattenvården.Miljösamverkani M.155.Deladestäder.118.
utvidgning:ochbättreEuropa EU:ssjukvårdeni 156.för och Etttydligareroll hälso- större119.En

Fi.Samhällsekonomiskaeffekter.folkhälsoarbetet.
till läroplanföromvärlden.FörslagForskning,utbildning, 157.AttVuxenpedagogiki Sverige. erövra120.

förskolan.U.utveckling. Kartläggning.U.En
praktik.Vuxenpedagogiki teori och U.158.skolai tid. U.Skolfrågor Om121. enny- medfrihet,europeisktområdeutvidgat159.Etti luftfartyg.122.Rättigheter K.

rättvisa.säkerhetoch Ju.näringsförbud.N.123. effektivareEtt
östutvidgning.N.konsekvenser EU:sRegionalamedie-och 160.IT-kommissionenshearing den124. avnyaom

föräldraskapet.StödiAndrakammarsalen, 161.programvaruindustrin.
Medborgarskapoch identitet.ln.162.Riksdagen,1997-06-16.K.
Översvämningskatastrofeni Polen163.investerarskydd.Fi.svenskt125 Ett -

näringsliv.stödfrån och N.säkerheten.Fi.Bilen,miljön och126. stat
och lönestatistik.MedlingsinstitutDel 164.Straffansvarforjuridiska A+B. Ju.127. personer. Å.bilagor.kontroll i utlänningsärenden. 5Verkställighetoch128. + st

Läkemedeli priskonkurrens.S.165.UD.
aktivitet.TrygghetochOhälsoforsäkringen.166.Kollektivtrafik i tid Bilaga.K.129. +

Sverige.livsmedelsstrategiförinköpssamordning.Fi. 167.EnEffektivarestatlig130.
aktiebolag.Vinstutdelningi Ju.168.premiepension.Fi.13 Lagom

Försäkringsmedicinskt169.AntimicrobialFeedAdditives.Jo.132. centrum.
metodutveckling.S.för utredningochfodertillsatsersammandrag. Jo. EnAntimikrobiella133 resurs. äldre.Bemötandet S.kvalitetoch 170.Förtroendemannainflytandeökad134. av-

rättssäkerhet.S.
Ledare,maktochkön.A.135.

såolikalöner varför A.136.Kvinnorsochmäns -
könssegregeradeGlastakochglasväggar Den137.

arbetsmarknaden.A.
Familj, maktochjämställdhet.138. A.

Förhandlingarbarnenochmakten.139.Hemmet, om
familjen.arbeteoch i A.pengar

Fonogramersättning.140. Ku.
Bokeni tiden,Ku.141.
Högkostnadsskydd sjuklönekosmader.142. mot

EU säkrareEuropa.UD.143.Större -
fastigheter.144.Försvarets

kostnadseffektivochförFormer en
förvaltning.Fi.verksamhetsinriktad

StatsförvaltningensFörvaltamedmiljöansvar,145.
for ekologiskhållbarhet.arbete M.

samhälletstjänst.Fi.Grunddata i146. -
åldrandebilder147.Barns av

fråga bemötande äldre.aven om-
Utbildningskanalen.U.148.
Miljön i utvidgatEU. M.149. ett

östutvidgning.EU:sjordbrukspolitikoch Jo.150.
forenvironment,SwedishFoodandthe151. strategy

agriculture.thefutureof Jo.EU
anknytning.UD.Uppehållstillstând grund152. av



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Barnetsbästai främsta konventionFNzsrummet.
barnetsrättigheterförverkligasi Sverige.116omFastighetsdataregister.3

bästa antologi.Barnets 116enAktiebolagetskapital. 22 -
Delade 118städer.Barnpomografifrågan.
En tydligareroll för hälso-ochsjukvårdeniInnehavskriminalisering 29m.m. folkhälsoarbetet.119Integritet Offentlighet Informationsteknik.3 9 FörtroendemannainflytandeökadkvalitetochGrundlagsskyddför -medier.49nya rättssäkerhet.134Folket rådgivareochbeslutsfattare.som Högkostnadsskydd sjuklönekostnader.142motBilaga och 56l+ bilder åldrandeBarns avPolisensregister.65

fråga bemötande äldre.147en om av-Branschsaneringochandrametoder ekobrott.l llmot- Patientenhar 154rätt.Straffansvarför juridiska Del 127A+B.personer. Stödi föräldraskapet.161Ett utvidgateuropeisktområdemedfrihet, Läkemedeli priskonkurrens.165säkerhetochrättvisa.159 Ohälsoförsäkringen.Trygghetochaktivitet.166Vinstutdelningi aktiebolag.168 Försäkringsmedicinsktcentrum.
för utredningEn ochmetodutveckling.169Utrikesdepartementet resurs

Bemötandet äldre.170avÅterkallelse uppehållstillstånd.67av
Polisi fredenstjänst.104 Kommunikationsdepartementet
Verkställighetochkontroll i utlänningsärenden.128 Länsstyrelsemasroll i trañk- och fordonsfrågor.6StörreEU säkrare 143Europa.- IT-problem inför 2000-skiftet.ReferatochslutsatserfrånUppehällstillståndpågrund anknytning.152av hearinganordnad IT-kommissionendenen av

december.IT-kommissionens18 1/97.12Försvarsdepartementet rapport
Digital demokr@ti. seminariumEtt Teknik,omTotalförsvaretoch frivilligorganisationema demokratiochdelaktighetden november8 1996uppdrag,stödochersättning.70- anordnat Folkomröstningsutredningen,IT-avBehandling personuppgifterav om kommissionenochKommunikationsforsknings-totalförsvarspliktiga.101 beredningen.IT-kommissionens 2/97.23rapportMyndighetsansvaretför farligt gods.109transportav Kristallkulan framtiden.röstertretton om-En samordnadmilitär skolorganisation.l12 IT-kommissionens 3/97.31rapport

kurs i trafikpolitikenNy bilagor. 35+Socialdepartementet
Sverigeinför epokskiñet.barnsRöster ochungdomarspsykiskahälsa.8om IT-kommissionens 5/97.63rapportVälfärd i verkligheten Pengarräckerinte. 24- Inför svenskpolicy säkerelektronisken omBristeri omsorg kommunikation.Referatfrån seminariumanordnatett avfråga bemötande äldre.51en om av- IT-kommissionen,Närings-ochhandelsdepartementetOmsorgmedkunskapochinlevelse ochSEISden decemberll 1996.fråga bemötande äldre.52en om av- IT-kommissionens 6/97.73rapportblandbetongAtt ochkojor.växa Rättigheteri luftfartyg. 122delbetänkandeEtt barnsochungdomarsom IT-kommissionenshearing den medie-ochom nyauppväxtvillkor i storstädemas områdenfrånutsatta programvaruindustrin.Andrakammarsalen,Storstadskommittén.61 Riksdagen,1997-06-16.124betong.Rosorav Kollektivtrafik i tid Bilaga.129+antologiEn till delbetänkandet blandAtt växa

betongochkojor frånStorstadskommittén.62 Finansdepartementet
lag socialförsäkringar.En 72om Inkomstskattelag,del 2I-III.Invandrarei vårdochomsorg Byråkratini backspegeln.Femtioår förändringpåav sexfråga bemötande äldre.76en om av- förvaltningsområden.7Förmånefter inkomst Samordnatinkomstbegrepp- Flexibel förvaltning.Förändringochverksam-för bostadsstödenoch kvalifikationsreglerförnya hetsanpassning statsförvaltningensstruktur.9avtill sjukpenninggrundandeinkomst.85rätt



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Utbildningsdepartementetvalutapolitiken.10forAnsvaret
sysselsättning.11miljö ochSkatter, 1förgymnasieskolanDen steg.stegnya -framväxtResultatstymingenssamspelet.svåraDet bamochläroplanförFörslagtilllärande.iVäxa

problematik.15och år. 216-16ungasysselsättning.ochtjänsterSkatter, 37Göteborg.forskningsinstitutiteknisktEtt
Bilagor. 17+ smått.69i ochBesparingar stort

granskning.Granskningav gymnasieskolanDennyaDanmark.18ochrevisioneni SverigestatligaDen 107möjligheter.problemoch-27Värdepapper.Kontroll Reavinst tillOmmedrakskolan rättenlämnaAtt rygg-roll ochStatstjänstemannensdemokratinstjänst.1 skolansförskolansochochskriftspråket om28offentligavårt etos. ochoch lås-förebyggamöjligheter mötaattbetydelseförEuropeiseringensochEuropa staten. 108skrivsvårigheter.
30statsförvaltning.svensk utbildning,Forskning,Sverige.Vuxenpedagogiki
studie OECD:sEnläraAtt gränser.över av 120Kartläggning.utveckling.En

samarbete.33förvaltningspolitiska tid. 121skolaiSkolfrågor Om enny-36penningtvätt.Bekämpandeav Utbildningskanalen.148
marknad.Myndigheteller läroplanförFörslagtillomvärlden.Att erövra38verksamhetsfonner.Statsförvaltningensolika 157förskolan.

Arbetsgivarpolitik i staten. 158praktik.i teori ochVuxenpedagogik
48resultat.ochkompetensFör

53reklamskatten JordbruksdepartementetAvskaffa
ochmakten.Ministem EU-fat. 25påSvenskmat-54i praktikenministerstyrefungerarHur livsmedels-globalajordbrukspolitik ochdenEU:stjänst.medborgarnasI 26forsörjningen.57förtörvaltningspolitiksamladEn staten. forutvecklingsvägar EU:sAlternativa66Statsskuldspolitiken. jordbrukspolitik. 50gemensammaforSkatterättsligareglerBosättningsbegreppet. regionalmiljön ochjordbrukspolitik,EU:s75fysiskapersoner. 74utveckling.77inkomstskattelagen.Uppföljning av jaktfrågor. 91utredning vissaJaktensvillkor omen-lagöversynFörsäkringsmäklare.En av förstrategi EU:sSvenskMiljö.Mat79Försäkringsmäklarutredningen. 102i framtiden.jordbrukstabsorganisation.80Reformerad Additives.132FeedAntimicrobialochalkohol,tobakPunktskattekontrollav 133sammandrag.fodertillsatserAntimikrobiellamineralolja, 86m.m. 150östutvidgning.jordbrukspolitik ochEU:sfastighetsägande.ochLokalforsörjning theSwedish forenvironment,Foodandthe strategyfastighetsorganisation.96utvärderingEn statensav 151agriculture.of EUfuture110obligationerSäkrare

125investerarskydd.svensktEtt Arbetsmarknadsdepartementet
säkerheten.126Bilen,miljön och stödföreffektivarelönebidrag.EttAktivt130inköpssamordning.statligEffektivare 5arbetshandikappade.131premiepension.Lag om Personaluthyrning.58fastigheter.Försvarets åtgärdarbetsmarknadspolitiskSamhall.EnkostnadseffektivochförFormer en Bilagedel.64+144förvaltning.verksamhetsinriktad offentligaspårenkön imaktochOm av-146i samhälletstjänst.Grunddata- 83omvandling.organisationersutvidgning:Europaochbättre EU:sEtt större inkomster.ochKvinnor, mäneffekter.156Samhällsekonomiska oberoende.87ochJämställdhet

historiskaelvamakten essäerhalvaMot om- 113motstånd.ochstrategierkvinnors mäns



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

styrsystemochjämställdhet.Institutioner Nobelcenterii Stockholm informations-ochett-förändringochkönsmaktensframtid. aktivitetscentrum114 kring naturvetenskap,kultur och
framtidLjusnande eller långt samhälle.farväl 117ett

svenskavälfärdsstatenDen i jämförande Fonogramersättning.140
belysning.115 Bokeni tiden.141
Ledare,maktochkön. 135

Närings- och handelsdepartementetKvinnorsoch löner varförsåolika 136mäns -
Glastakochglasväggar Denkönssegregerade Regionpolitikför helaSverige.13
arbetsmarknaden.137 Att utvecklaindustriforskningsinstituten.16
Familj,maktochjämställdhet.138 Konkurrenslagen1993-1996.20
Hemmet,barnenochmakten.Förhandlingar Upphandlingför utveckling.88om
arbeteoch i familjen.139 Handelnmedskrotochbegagnade 89pengar varor.
Arbetskraftensfria rörlighet trygghetoch Konkurrensneutralttransportbidrag.94-jämställdhet Bilagedel.153+ effektivareEtt naringsförbud.123
Medlingsinstitutoch lönestatistik. Regionalakonsekvenser östutvidgning.EU:s 160av

bilagor. 164 Översvämningskatastrofen5+ st i Polen-frånstöd ochnäringsliv.163statKulturdepartementet livsmedelsstrategiEn för Sverige.167
i kulturensIT tjänst.14

InrikesdepartementetStatenochtrossamfunden
Rättsligreglering Bättreinformation konsumentpriser.19om

Grundlag Ungaocharbete.40-
trossamfundLag Politik förom unga.-

Lag Svenskakyrkan.41 2 bilagor. 71om + st-
ochtrossamfundenStaten Medelsforvalmingi kommuneroch landsting.78

Begravningsverksamheten.42 Allmännyttiga bostadsforetag.
Statenochtrossamfunden Bilaga.81+

kulturhistorisktDen värdefullakyrkliga egendomenoch Lika möjligheter.82
dekyrkliga arkiven.43 Ändradorganisationfor detstatligaplan-,bygg-
Statenochtrossamfunden ochbostadsväsendet.90
Svenskakyrkanspersonal.44 Hantering fel i utjamningssystemetforav
Statenochtrossamfunden kommuneroch landsting.93

finansiering.Stöd,skatteroch 45 Medborgarskapochidentitet.162
Statenochtrossamfunden

MiljödepartementetStatligmedverkanvid avgiñsbetalning.46
ochtrossamfundenStaten Förbättradmiljöinfonnation. 4

kyrkligaDen egendomen.47 Följdlagstiñningtill miljöbalken.32
trossamfunden.Statenoch Sammanfattningama Övervakningav miljön. 34avförslagenfråndestatligautredningarna.55 En hållbarkemikaliepolitik.84

SvenskhemmetVoksenåsensforvaltningsform.59 Skydd skogsmark.Behovochkostnader.97avBetal-TVinom SverigesTelevision.60 Skydd skogsmark.Behovochkosmader.avGrannlands-TVi kabelnät.68 Bilagor. 98
ÄgandeMedieföretagi Sverige och En vattenadministration. livet. 99Vattenär- nystrukturförändringari radiooch 92TV.press, Agenda i21 Sverige.

for världskulturForum årefterFem Rio resultatochframtid. 105-rikarekulturliv. 95rapport etten om Förvaltamedmiljöansvar.Statsförvaltningens-
samverkansformerinomNya denSjöhistoriska arbetefor ekologiskhållbarhet.145

museiverksamheten.100 Miljön i utvidgatEU. 149ett
Rapportmedförslag sändningsorter.103om Miljösamverkani vattenvården.155

fondför konstnärer.En 106unga






