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FÖRORD

upplevelseranhöriga och andra närståendeden här berättarl rapporten somom
flestasläktingar.stöd för äldre Dehör med deras önskan ettatt varasamman

ökande behovolika de de äldresi medelåldern. På harmedverkande sätt möttär
hjälp i vardagen.ochav omsorg

föräldern/svärföräldem,relationer; tillkretsar kringSamtalen i rapporten
ochframförallt till vårdenssyskonmellan makar och mellan omsorgensmen-

företrädare.
inteerfarenheterförmedlaMin avsikt varit okommenterat ärhar att som

upplevelser.beskrivit liknandeanhörigas situation harovanliga; skrifterandra om
aktuellainslag i deni publicerahar värdeJag rapporten ettattsett ett nusom

blir bemöttainsatser. deanhörigas och närståendes Hurdiskussionen andraom
titel.jag valt dessi haroch bilderna den härVägledd rapportenreportagenav

skallfelskrivning.Någon faktiskt det Dettrodde att omsorgvara omvar en
väsentlig frågamening högstockså min det beröranhöriga och det är att omen

bemötande äldreav
insatser,på derasvälinnebär respektera ochanhörigaOmsorg taatt varaom

utredningstiden harenskilda situationen. Underi dendvs. stöd behövsdet somge
utnyttjasvissa situationeranhöriga/närstående iförjag mångamött varnat attsom

och förmåga.sin egentliga orköver
anhörigai socialtjänstlagen;bestämmelsejanuari gällerFrån den 19981 en ny

vårdar bl.a. äldre. Bestäm-få avlösning deoch andra närstående bör stöd och när
isituationer fortfarandekommit till underlätta i demelsen har för storatt om-som

självklarheti ingensker detfattning handlar Det är atttysta. manomsorg somom
1996/97: 124.hjälp stöd från samhället prop.anhörigvårdare får ochsom

fotografenochCharlotte Säfströmbild journalisteni ord ochReportagen av-
förhållnings-grundläggandeunderstryker mycket tydligt någraOlofssonTommy -

sätt.
innebärskräddarsys.Stödet måste kunna Detanhörigsituation unik.Varje är

bådelyhördhet. krävererbjudas med respekt och Detstöd och hjälp måsteatt
kunskap och inlevelse.

tid.kan Detbåde praktiskt och psykologiskt stöd,Behovet stöd, variera överav
varaktig lyhörd-ochviktigt fortlöpande uppsökande verksamhetdärför medär en

tid; fåochhjälpbehov kan svårthet. närstående tillstå ökatAtt atttaett varasom
bra ochför många kännasåterkommande erbjudanden stöd små kansteg"om

insatserna.i genomförandeför viktig delaktighet planering ochutrymme avger
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Trovärdighet grunden god anhöriga och andra närstående.är i en omsorg om
innebärDet både den enskilde och den/de närstående kan lita på stödetatt att

fungerar.
Det viktigt kunna anhörigas och närståendesär andra kunskaperatt ta emot

och erfarenheter. Samtidigt lika viktigtdet tilllyssna den enskildes uppfatt-är att
Ävenning hjälpenhur skall i mycket relation mellan dentätom vara. en som ger

hjälp och den hjälp intressendet två skall märkas ochtar äremotsom som
tillgodoses.

Anhöriga närståendeoch andra måste till kan vända försigveta attvem man
upplysningar råd; måsteoch det också finnas tydliga för framföravägar att

synpunkter till dem för kommunens äldreomsorg och landstingetssom ansvarar
hälso- sjukvård.och

flexibelEn anhöriga och innebärandra närstående bemötandetattomsorg om
den äldre behöver hjälp har förutsättningar bli Att underlätta iatt gott.av som

vård- och omsorgsinsatser innebär närståendes krafter kan frigöras föratt
uppgifter unikakan for dem. kan exempelvisDet handla dela ochattsom vara om
fördjupa den gemenskap bygger på förhistoria detaljer bara kansom en vars vara
kända dem varit med"."somav

Eftersom den i socialtjänstlagenbestämmelsen inte preciserar innehållet inya
stödet till närstående så beror kvaliteten i grad lyhördhet,mycket hög på den de
värderingar och den förmåga till varierande lösningar socialtjänstens företrä-som
dare visar i och handling.0rd borde bli självklarhet anhöriga och andraDet atten
närstående liksom enskildade äldre berörda får individuellt stöd. Jagär ettsom
betraktar anhöriga nödvändig uppgiftoch andra närståendeomsorgen om som en
för engagerade i äldreomsorgens frågor. Vi i uppgiften myckethar denäross som

lära samverkan med intresseorganisationer frivilliga organisationer.och Detatt av
min vi förövertygelse med respekt enskildas önskemål skulle kunna komp-är att

lettera varandra idag.mycket bättre än
och begrunda de kan tillsammans bilderna till mångaLäs med ledareportagen -

idéer för utveckla både anhörigomsorg anhörigagod och godatt en en omsorg om
och andra närstående.

Bilderna berättar Carlsson och hennes närstående, Elsebeth,Tea utgörsom om
och skildrar inte de situationer iavspeglasett eget reportage texterna.som

tackar alla medverkande så sig sinaJag delar medgeneröstsom av
erfarenheter.

Helsingborg i december 1997

Britta Rundström
särskild utredare
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vardageninnehåll iLivsuppgiftenl att ge-

några år har hennesSedanföräldrar.gamlaSusannehjälperoch skur sinaI ur
då depressio-går då ochhennes far in imultiinfarktdemens ochdiagnosenmor

stillasittande.ochhonomgör tystner, som
föräld-påbor sinaheltid ocharbetarsnartfemtio,Susanne ortär somsamma

liv. detinnehållsrikt Mendem tillhjälpasjälvklartdet tarhenneFör är ettattrar.
avlösning.tillmöjligheterskulle hon önskaiblandpå ochkrafterna

uppförgårlägenhet. Hontill sina föräldrarsi låsetnyckelnvriderSusanne om
GunpåKarl-AxelGamle sängen.vägtittar in i ärsovrummet.stentrappan, ur
honvardagsrummet,Susannebarn. Närännu ett anargenompasserarsomsover

blommormedtill bukettenmärkeoch läggerfyllertavlorna väggarna somsom
inneKlockanmorgonljuset.försiktigadetsigoch sträckerbordetstår på motstora
ochmed koppardukatredanKöksbordet stårkvarti köket tickar övermot sex.en

för kvällen.sig tillbakadrarordning innan hanialltid ställabrukarfat. Karl-Axel
vanligasinamedigångbordet ochtidningen påSusanne lägger sätter morgon-
Medan Susannelägenheten.ljusadenkaffedoftensprider sigsysslor. Snart genom

försiktigt, harochgår långsamtKarl-Axel in. Hanfrukostbröden kommerbreder
smidigt katt. Honsigistår Gun dörren. Honhöftema. Straxlite i röront ensom

sidanandratruppuppvisningar påiliv, deltagiti sitt harhelahar varit gymnast
bada.simma ochälskar honvid års ålder,85Atlanten och attännu,

skyndarvardagliga fraserbytt någratill bords och desigföräldrarnaNär satt
landskapet,blekingskadetBilen fardagens sysslor.ivägSusanne mot genom

heltidsarbetetgrannstaden, därfalt till väntar.ochmellan skogar
ochdärSusanneVarjesig dagligen. ärritualDetta är morgonuppreparsomen

inteEgentligen det göragamla föräldrar. atttill sina tvungetfrukosten ärordnar
i depres-då indå ochgår hanblivit riktigt gammalKarl-Axelsedandet jämt. Men

stårOch för denhjälp.verkligenDå behövssmått apatisk.honomsioner, görsom
ikvarborenda bametpå och dessutomi syskonskaraSusanne, tre,yngst somen

föräldrarna.stadsamma som
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Saker hamnar fel

Nio timmar ringer Susanne på klockan igen. Eftenniddagssolensenare denvärmer
rymliga balkongen, där Gun och Karl-Axel vistas. Solengärna speglar sig i mål-
ningarna föreställer Susanne flicka och Karl-Axelsom som som ung man.
Melodiradion spelar i köket. Varje hel timme lystrar Karl-Axel. Som gammal po-
lis tycker han det viktigt följaäratt med vad händer.att Susanne har händer-som

fulla hon kommer.när Nu ska hon timme, innanna stanna hon kör hem tillen
Anders, troligtvis har middagen färdig hon kommer. Gunsom när vankar irunt
lägenheten. Det tid för henne vänjatog sig vid inte boatt iatt hus.ett stort eget
Hon plockar med saker på borden. Plockar i och plockar Sitter stund på bal-ur. en
kongen. Fortsätter sedan vandringen Gun har mycketrunt. rörelse i kroppen och
sörjer den försämradeatt handarbetegör omöjligt. Ständigt vill honsynen göra
saker. Men glömskan det ofta blirgör fel.att Kläderna lades fram på kvällensom

spårlöst bortaär på Grytor hamnar bland och korten imorgonen. trosorna krydd-
hyllan. Hon gör sak igärna trådentaget, eller glömmertappar deten men ena om

fråga gäller två saker. Kan du hämta handduken,en det går bra. inte:Men Kan du l
till badrummet och hämta handduken l

Susanne gör storkok

Susanne försöker hinna med så mycket möjligt den eftermiddagstim-som sena
kanDet tvättning eller städning.men. Det kan handlavara flyttaattom sommar-

klädema till vinden eller förbereda föratt veckas mål.nästa Ibland behöver Karl-
Axel bad, andra gångerett behöver Gun hjälp med naglarna. Små, lsmå ting som lbehöver ordnas på abästa Hemmasätt. Susannegör storkok och lägger imaten
foliefonnar, sedan placeras i frysen hemma hos Gun ochsom Karl-Axel. Susanne
lagar ,all deras mat.

Ibland Susannenär in och ska ordna saker, hänger Gun intesveper med i i
ochsvängarna blir irriteradoch på henne. "Ibland blir jagarg du härjar förnärarg

mycket." Vissa stunder Gun hon fortfarandetror att den bakarär fantastiskasom
bakelser och tårtor eller det honatt är står for matlagningen. Men så detsom är
inte längre. Vispa går bra. Skala potatis och också.morötter Men hon klarar inte

laga helatt eller ihopmaträtt princesstårta.atten tillhörDet historien.sno en

Gun tar om

Susanne ber Gun duka fram kaffet. Tillsammans väljer de koppar. Sedan detär
När alltservettemas stårtur. på bordet börjar Gun Medan Susanne hunnitom.
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ordningiochi köketinneGun görkaffetermosenbordet medsig vid är en nysätta
skickligt.avlederkaffebricka. Susanne

ganskatalar honGuntilltalarhonsoffan. Näri fåtöljensigSusanne närasätter
gång Devad denhörsel inte pratartydligt. Gunsmycketoch ärlångsamt var.en

på.ständigtochfortfarande älskar väntarnågot Gunjulen, ärsomom

juldetpåha ärvad brukar närSusanne,Minns du teven,sägermor,-
Gun.så glömsk,jagjag inte,minnsNej det är svarar-

småvigjordeduklubbanden där närminns du,visstMen varmor,-
år.i allastått där påihåg. harjag Denkommer tevenovisst, detJ-

inte GunIbland höri samtalet.och dåsig dåblandarlyssnar,sitter ochKarl-Axel
Karl-AxelochSusanne sägertrådenhongångerAndra närvad han tapparsäger.

inte hör.honpåIbland beror dettill varandra.saker att

jag harni MenvadbitvishörGun. Jag prataroch tänker,sitter sägerJag om.-
ihåg allt. Detkommer görKarl-Axelutantill.detjag kanså mycketdethört att

inte längre.

påsigGlömskan smyger

smugitharglömska. Denhennesupptäcktefamiljenår sedannågrahar gåttDet
Glömskanmultiinfarktdemens. ärharvisar GunDemensutredningensig på. att

ochandra åkommor ärmedicineras för ärhoni perioder,inte konstant när svag,-
Stundvis skullemellanperiod.inne ihonpåtaglig.glömskan Just är manennumer

det"detochsin glömska sägerfrisk, hon snyggthonkunna är vartro att parerar
Karl-Axeltill något sagt.kristallklarasänder honIblandmenade". returerjag

i tiden.tillbaka Denlångthonsamtal hamnarinitiativ till gärnaGunNär tar
honepisoder. Närtvå,ständigt tillåtervänder honträffar henne treeftermiddag jag

bob-åktebarnhonsinacykelfärd med närlångflicka gjorde systrar, somensom
julen.efterså längtannerförslut ochkilometer långtnerför flerasläde ett -

ellerSusanneminns inte ..." Menjag närglömsk,"jag såOfta hon ärsäger
själv ellerpå detoftahon sägerkommerlite påhjälper henneKarl-Axel traven

medmänniskorlevandeblandarriktigt. Gundet inteja". Ibland"ja visst, stämmer
hennesibland Susannedöda och syster.är yngre

frågorStändigt dessa

bam. kriget.sig undergifteDekvarteriboddeKarl-Axel och Gun somsamma
småttköttdisken ochialltid stått ärtidigt,affär haribörjade arbeta nästanGun
ingenkunskapminns hon. "Detstycka. Det ärsin förmågaberömd för att somen
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kan ifrån mig." Men alltta hon glömt frågar hon Karl-Axel Om ochsom om. om
igen. "Vad heter det, det väl du, Karl-Axel"vet Det där frågandet håller ibland på

knäcken på Karl-Axel.att Tidigareta blev han ibland på henne, markeradearg
ilsket han redan hadeatt Ilskans enda resultatsvarat. Gun blev jätteledsen.attvar
Så håller Karl-Axel tand för "Det sjukdomen",tunga. är han, dennu tåla-säger
modsprövade. "Jag försöker hjälpsam."vara

Frågar Gun så hon inte sjuk.är Hon klarar fortfarande allt själv.man Numera
kommer hemtjänsten gång i veckan. Men det har hänt Gun jagat iväg dem.atten
"Vad de här främmandegör människorna här hemma hos oss Och varför stryker
ni Det klarar jag bäst själv." Och det så någonär ska hjälpa henne, såatt detär
Susanne ingenoch annan

En gång i veckan hemtjänsten avlösning. Men Karl-Axel i principtrotsger att
vill ha avlösning så saknar han Guns sällskap hon inte där.när är

Varje eftermiddag ringer Greta på. Så hon och Gun bort till tobaks-promenerar
kiosken och lämnar tipset eller handlar tidningen. Ibland glömmer Gun tipslappen
i väskan. Då brukar hon få hjälp personalen, känner igen henne. Susanneav som
tycker det synd Greta inte gillaratt är att långa promenader.att Detta någotär
Gun verkligen saknar och Susanne hinner inte med allt.

Världen har krympt

Damerna Gun brukade och simma med gång i veckan, hör inte längresom en
sig. kanDe inte handskas med det faktum Gun har blivit glömsk.av att Kanske är

de rädda hon ska ställa till med något.att Gymnastiken har också tagit slut. En
kväll för några år sedan blev Gun knivhotad på dit något hon fortfarandevägen -minns och kan redogöra för och sedan dess går hon inte den iIngenvägen.-
gymnastikföreningen har erbjudit sig skjutsa. Det tycker Susanneatt sorgligt.är

Världen krymper för Gun och Karl-Axel. Susanne de fåär försökeren av som
vidga den eller hålla kvar deras yttervärldskontakt. På hennes lediga dagar brukar
de alltid något tillsammans,göra aktiviteter de också planerar tillsammans isom
förväg. Det dessa dagarär hårklippning, fotvård, tandläkar- och läkarbesöksom
ska försöka in. De följer årstidemas växlingar; far i bokskogen ipassas denut
skira lövsprickningen och återvänder löven rodnar tillnär hösten. De plockar
korgvis med kantareller och badturer till havet.gör tittarDe påom somrarna
sjöfågel i havsvikama. Ibland de några mil till trakten där Karl-Axelreser växte

och i mycket gamlatrampar spår, Karl-Axel berättar och minns.upp hetaDen
1997 Susanne och Anderstog ofta med Gun ochsommaren Karl-Axel på kvälls-

dopp med fika efter jobbet. Det inget besvärär demextra med,att ta säger
Susanne.

Är det alldeles vanlig eftermiddag, Susanne någon dagensen natur-serverar av
upplevelser hon besöker sinanär föräldrar. kanHon berätta havsömen hon sågom
vid isrännan i hamnen eller det påkörda vildsvinet på riksvägen.
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igenbjuderSusanne

föräldrarna.medtidmycketsåtillbringatvingar Susanneingenfinns attDet som
tilldel ansvaretkunde lämna störrehon övertyckerbröder avHennes att en
deförhon attdet är garantenvill inte. Hon ärSusanne vet attsamhället. Men som

villochrörlig göragamla. Gunmycket ärocksåliv,innehållsriktfåska ett somnu
medtidhemtjänst har taVilken atthenne.vill Susannemöjlighetensaker. Den ge

badaochmor
tung.Oftadåochdådenkännssjälvpåtagen,livsuppgift ärSusannesTrots att

Är borde honKarl-Axelochhos Gunhonställe.fel varahonhonkänner äratt
mycketsåhonAttÄr föräldrarna. ägnarhosborde honhemmahonhemma. vara

aktivt.hennestöderhanmaken. Menförtidmindreföräldrarnatid ger
gift bådehandetSom ärärSusanne.gå,inteskulle detstöd, sägerhans nu,Utan-

föräldrar.minamig ochmed
kommit överens", säger"Vi harorolig.blir Guninte kommerSusanneOm

luckratstidsuppfattning harlänge. HennesGunbesökandraInför väntarGun.
pietetsfulltHusetföräldrahem. äri Susannesbor renove-AndersochSusanneupp.

levdehela Susannes uppväxtUnder"godkänt".Karl-Axelrenoveringrat, somen
svärför-Gunsfarfar,ochfarmorboddeövervåningenPåi huset.generationertre

änka. Gundärfarmorboddetill 1968,framåren,sista femton somåldrar. De
Farmorglömma.fickdetkiv,litedet"Iblandbra.gickdettycker manmenatt var

Gun. Tregene-jag", berättarIblandoch botten. gråti grundsnällsträng, menvar
tryggheti huset, storminstfannsalltiddetgjorderationsboendet enatt vuxenen

ochhemmetutanförarbetatalltid harKarl-AxelochGunOchbarnen.för atttrots
Itillsammans.mycketfamiljenså hann göratvå,övertid bådapåårfemfortsatte

Ochgäddfångster.medpå SusannebilderKarl-Axelförvararfotoalbumgulnade
Detochgäddapåhon är nyponsoppa.skämtsamt attSusanne säger uppvuxen

framförkvällarochgodspel,lek och matävennaturupplevelser,förtidfanns men
Karl-AxelhjälpMedsinmed uppväxt.talar värmeSusanne avradioapparaten. om

tidendenpååt. "DetochminnaskanGunepisoderframhon vartrollar som
det."

ställaför hennesjälvklartfullständigt atttillbaka. Det ärbjuder SusanneSå nu
dåhenneavlösasyskonenskullefrittönskaFick honKarl-Axel.ochför Gunupp

Mendåligthelg, samvete.ledigkunde utanmakenochhonså taoch då, att en
devilja spontanthonskulleHelst attbe.behövavilja sa:intehonskullehelst

åkakanAndersochså dulördag-söndag,farochvi hand"Susanne, tar om mornu
tillsammans."iväg





..
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Åtta2 barn berättarvuxna

En många tryckande förkvällar åttaav sensommarens barn,möts vuxna som
hjälpt eller hjälper gamla föräldrar.sina De berättar äldre blivit demens-om som
sjuka eller helt enkelt blivit gamla och skröpliga. Samtalet kommer vandraatt
mellan personliga erfarenheter glädjestunder och heligegna ilska,om gottom-
och uselt bemötande också vad kan för förbättragörasmen situatio-om attsom-
nen.

Det första och viktigaste allaär Allaöverenssteget arbetar med äldreom: som
bör lära bemötasig dem väl. "Att de läratt god dag,sig hälsa,säga vidiatt
mening."

Först deltagarna ochpresenteras deras situation. Sedan följer samtalet i redigerad
form.

Brittas fick hjäminfarkt hon år,när 56 honmamma tappade minnet ochen var
blev förvirrad i slag. Hon dog tolv årett 1996. Mamman låg månad påsenare, en
sjukhus innan något hände. Britta blev och krävde datortomografi. Detarg en
kanske fråga tumör Läkaren tyckte "den lilla lantlollan"var Britta inteom atten
hade några kunskaper sådant och dessutom tyckte han datortomografiom att var

dyr åtgärd.en
Undersökningen genomfördes till sist och visade fläck påäggstor hjärnan.en

Efter sjukhusvistelsen kom Brittas till boende där det gjordesettmamma en
demensutredning. Läkaren aldrig skulle bliatt bättre hon stannadesa mamman om
där. Britta upptäckte det inte fanns någotatt boende passade hennessom mamma.
Hon helt enkelt för Därför fick flytta hem tillvar Britta.ung. mamman

Britta tycker allt läkare ochtrots äldrevårdatt har ställt mycket bra. Deupp
startade "korttidsdagis" för gamla gånger i veckan.ett "Då levde upp."par mor

Britta har syskon bor itre trakten. besökteDe sin gång i kvartalet.som mor en
Det tycker Britta dåligt. Brittaär aktiv iär Demensförbundet.

Anders dog 1995. Hon led schizofrenimamma och åldrande.sommaren av
Hösten 1990 kom hon till sjukhem drevsett landstinget. Anderssom av mor
passade egentligen inte in på avdelningen. De andra bodde därsom var
demenssjuka, hans visserligen orolig och svårbehandlad,mamma honvar men
hade hela tiden frisk kärna och kände igen sin Anders frågadeen detson. om
farms någon bättre boendefonn för hans Men det fanns inte. Tillmamma. en
början hade avdelningen entusiastisk personal gjorde många saker med desom
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Åland. medenligt AnderskomFörsämringenexempelvis tillforgamla, de
Adelreformen.

detochdet bästaharensamståendeochenda barnet settKarin är mamma,som
år, bor82henneshon. dagdemensvård, tycker Isvenskinom ärsämsta mamma

mycket bra.sjukhem och har detStockholmspå
småningomallting. SåklaradetidigareKarins somen personmamma var

föreuppenbarblevdemensinte Modernsting nattenbörjade saker och stämma.att
honoch berättadevid midnattringdehumördå hon på strålande attjulafton årett

konstateradesjultolv. Efterfrissan och hade tid kvartgå till attskulle över mam-
hemmaperiod boddegick snabbt utför. Enhade demens mammansomenman

kaotisk.Situationen blevförskoleåldern.idåKarin dotteroch henneshos som var
Äppelviken tillsfungerade bra,deti därtill hemförstKarins kom ettmamma

privattillhonSedan kompå nyöppnatbörjade vandra ettnätterna.mamman
drogad.hårtblevKarinupptäckteHuddinge. Snartivårdhem att mamman

uttorkad.och Honmedvetslöstill sjukhus,i ambulansgånger for honUpprepade
höft- ochbrötföll ochinte stå på benenkundeständiga diarréer.hade Hon utan

förlopp.ingick i sjukdomenstill Karin detPersonalenlårben. attsa
och villeledsenbiträdetKarin ringde lördagNär att mamman varmorgon saen

Karinoch berättat"inte ringtvarför hartiden."skriker hela "Mendö. "Hon -
pågått led. Läkarenhöften hadebevåg efter ambulans. Enaringde på eget ur

Karinjoumalanteckning saknades.varit där,hävdade hanvårdhemmet att men
vanvårdad.utmärglad ochvårdhemmet.hade fått Hennes; varmammanog av

den"Då inträddeplats.ordnade framsjukhemKarin ringde Stockholms ensom
sigKarin kännerrespekt ochKarins blev medförändringen." möttstora mamma

jag lämnatvikt. "Idag hargick iMedicinema drogs ochtrygg. mamman uppner
för mamma."över ansvaret

påvisade teckensin i Norrbotten. Honi Mellansverige och harborBosse mamma
hemtjänst underñckEfter död honinnan dog hansdemens redan 1992. ettpappan

ikvardär hon blevtill avlastningshem näs-år. 1994 kornHösten ettmammanpar
småningom kornkritisk till. Såår. långa väntetiden därhalvt BosseDen äretttan

enda bar-bra.demenssjuka. fungerar mycket Bossetill boende förhon Det ärett
sällan be-i närhet,pigga bor henneshar flera syskonMammannet. sommensom

villingenbesvikelsekännersöker henne. Bosse över taattstor ansvarannanen
aktiv i Demensförbundet.tillsammans med honom. Han är

ochsitt liv. enda barnetvarit till sin i hela HonharMary ärmamma mamma
in på mentalsjukhus under hela Denåkte och Marys uppväxt. storautmamman

fintfickmedicinen litium då hennesförändringen medkorn 1967 ettmamma
socialt liv.
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sinMamman, mycket beroende blev änka 1991. Efter ettsom var av man, par
år började blihon desorienterad. talade psykiater ochMary med attmammans sa
det kanske fråga demensutveckling. utreda kostar mycket"Attvar om en pengar.

psykolog, konstateradesDu va" Hösten 1995 demens.är
Efter månader fick dagsjukvårdsverksam-plats på mycket bratre mamman en

het. Personalen visade efter halvår lästerespekt och bemötandet Men ettgott.var
i tidningen nedläggning.Mary stället skulle läggas ageradeMary motatt ner. en

lyckades och blev ordförande i nybildad demensförening på kuppen.Hon en

Leifs dog i juli Leif modern lever och pigg1997. syskon,är ärett trepappa enav
86-åring. Leifs ovanligt blev chock förkapabel Det enpappa var en person.
familjen gick väldigt företagsamhan in i demens. blevFörstnär en pappan -
gjorde blevkonstiga saker klättra nerför och glömsk,stuprännorattsom senare-
han mycket passiv.

varjedet blev någon direkt katastrof blev det fel i ledUtan när mötteatt pappan
onödiga fel från denden svenska vården. Leif redogör för serie utståbaraen men

första hemtj änstinsatsen till handlade inteomhändertagandet vid död. Detpappans
brist på dehur användes.utanom resurser, om

Leif har socialchef distriktssköterska. Mångaarbetat och hans ärsystersom
gånger har de undrat deras yrkeskompetens förhindrat katastroferdet ärom som

milChristin enda barnet till demenssjuk bor bort.60är mamma somen
Christin hittade sinkorn smygande, blev dåDemensen uppenbar 1994, mormen

med lindade i omgiven kallt kaffe. handväskanben lägenheten, koppar med Iav
pålåg bortglömt lägga bensårenmeddelande hon skulleett att omom

vårdcentralen varje dag.
efter kom behovsbedömare biståndshandläggare pratade medDagen en som
i i Utifrånhalvtimme. berättade sin ungdom Värmland.Mammanmamman en om

det gjordes bedömning. hjälpinsatsema enligt överenskommelsesamtalet Nären
skulle börja, kom ingen. Till slut karl enda minne harkom och det mamman aven
detta det främmande i lägenheten och han skulle duschaär att attvar en man
henne. blev vettskrämd.Hon

Christin krävande och omtänksam anhörig. talade med arbetsledarenHonär en
gjordesamarbete. ville ha rapportbok för vad hände ochHon attom en se som

klart Christin skulle rakhon "kommer med överallt". honatt att attvara sa vara
vårdbiträdena, sigställa frågor och hon förväntade bemötandemot attosv. samma

tillbaka.
Anhöriga sådana Christin inte vid. Somliga depersonalen attsom var van sa

rädda för henne gick aldrig telefon. Då och då fåroch arbetsledaren nåattvar per
hon brev där han sitt alltid så alla sitt bästahan bästa. "Detsäger gör är görattnu -

ändå bliroch det alltid fel. fel. de glömmer henne deIngen Inte när görgör ens
fel. har alltid till missat."De orsak de haratten
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Christin vill hemtj änstpersonalen ska den tid de har för hennesägnaatt mamma
tillsammans med henne. de skaAtt med henne, henne vitaminer, duschaäta ge
henne. de ska slippa gå ochFör handla lagar Christin fryses in. Honatt mat som
vill personalen ska hinna umgås medatt mamman.

Christin får allt beviljat hon kräver behovsbedömaren. varförMensom av ser
inte personalen behov helheten. blöjomaIngen glömmerDenmammans ser som
på kvällen inte nedkissad påhenneser morgonen.

år och blev sjuk iIngas 83 akut bor tiotals mil bort.Döttramaärmamma somras.
dag kunde varken stå sittaEn eller och ingen förstod vad hände. Påmamman som

sjukhuset försökte hitta orsaken, skickade hem henne trots attman men ensam,
hon inte sig och medicinen inte inställd.sängentog trots attur var

har alltid sig självIngas klarat och vill inte hjälp. Det ärta emotmamma
hennes stolthet. hand barnHon och barnbarn och har aldrig Därförtar ont.om var
det svårt för biståndsbedömarehenne sanningen.ochmöta sägaatt en

gången hemtjänstenFörsta skulle komma där. skulleInga Devar ge mamman
frukost kom kvart elva på förmiddagen tjejer.stormade tvåIn Ingaövermen

jätteargblev och bad dem gå. "Min har ätit frukost för länge sedan. Kommamma
tillbaka timme så kan ni hjälpa henne duscha." biståndsbedömarenNärattom en
kom ägnade hon mycket tid tala hur mycket de hade inomatt göraattom
hemtjänsten, de hade så många pensionärer. det ointressant.För Inga Honatt var
ville sin vilkenoch hjälp skulle få. startade"Därprata om mamma mamman
hennes och min kamp."

Alla bordet har åtmycket tid gamla ochsitter sjuka föräld-ägnat sinaruntsom
upplevelser äldrevårdDeras svensk och skiljer mycket. Mensigrar. av omsorg

hur har deras påverkatsliv Har de känt eller otillräcklighet detFinnsegna 0r0
Ärnågon där samhället bör ansvaret det sakergräns överta som man som an-

hörig ska hänsyn till den gamleinte över,ta av

Leif: sjukdomPappas påverkade ganska lite. det förfärligtMen närattoss var se
han förvandlades och blev hjälplös. Vi inte hand personliga hygien,tog om pappas
där går integritetsgräns. Där ställde samhället vilket gjorde kundeatten upp,
fortsätta ha vår gamla relation. migFör går mellan samhälletsatt gränsen ansvar
och de anhörigas där den äldre kan sinbehålla i förhållande tillatt statusansvar -
omgivningen.

Christin: Min tyckte det helt naturligt jag skulle hjälpa till. Hern-att attman var
tjänst också något självklart. har försöktJag få uppdrag i närhetenvar av mamma.

kännerJag på fel ställe hela tiden.över atten oro vara
I början fick jag inte hjälpa jag henne intehonmamma, gav omsorg som

märkte. Jag lagade henne på varje sak jagFör så kändemat nätterna. övertog
hon hon något. Ibland jag hennes och ibland hennes dotter, jagatt tappat är syster
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har olika roller beroende på hur hon mår. Nu kan hon mig laga detmat utan attse
något.gör Nu kan jag byta blöjor. fårJag hennes hår.tvätta kommerJag närmare

och nämnare måste det på hennesgöra sätt.men

Britta: Min jag har minsannatt ställt för digmamma hela livet,sa detärupp nu
din ställa förtur mig.att Byta blöjor känsligt i börjanupp det gick över.var men
Hon behövde känna sig stolt.

Inga: Min familj har inte hunnit påverkas så mycket Minaän. barn har ringtvuxna
till och hört henne bli annorlunda. På sjukhusetmonnor ringde hon till alla och sa

nu jag jagatt inte kommertror att hem igen. Nu vi inte mer. Detses var
jättesvårt. Hon ska hand alla.ta Det omvända förhållandet vill hon inte ha.om

Karin: Min flicka stod min mycket Det jobbigtnära. boddemamma närvar
ihop, så mycketnär min tid gick till och inte till henne.av Nu minärmormor
dotter ofta med på besöken på Stockholms sjukhem. Hon liten solstråleär ochen
åker fort med rullatorema.

Anders: Mor kände alltid igen mig jag kom,när det alltid glädjestund förvar en
henne.

En förälders sjukdom kan påverka andra släktrelationer. När hjälper till ochen
andra låter bli, leder det till besvikelser.

Bosse: Mammas syskon borde tillsammansta medansvaret mig. harJag frågat
mig många gånger varför de inte gjort något, har inte talat med dem det.men om
Man borde såntgöra Jag kännerspontant. mycket besvikelse. Mina barnstoren
har inte så kontakt med henne,stor det beror på avståndet.

Britta: Den dag hon dog, då först kom mina syskon och skulle lägga sig i en
Jag känner mig besviken för människormassa. kan bära sigatt på det viset.

Man ska bry sig alla medmänniskor, det någonär harom det svårtsom ochsom
behöver hjälp så ska ställa har möjlighet. Det behöver inteman upp om man vara

jätteprestation.en

Anders: Mammas sjukdom har påverkat familjen så länge den pågått. harDet varit
naturligt för mig det kan.göraatt Mor bodde inte långt borta. jobbigtDetman är

känna andra inteatt bryr sig,att bliratt man ensam.

Britta valde hem sin De boddeatt ta tillsammans många år.i Men demamma.
allra flesta de äldre släktingarna har levt på olika slags äldreboendenav eller
sjukhem.
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Britta: Egentligen det positivt ha hemma. Min år12att närvar mor son var mor
flyttade hem. har lärt sigHan Ibland hon och frukost han komta satt näransvar.
hem på Då han stund och gårnu och lägger igennatten. satt ner en sa sen oss
monnor. har tagitHan det naturligt. Jag studerade och har varit arbetslös, det
fanns ingen konflikt mellan och mitt liv.egetmamma

Karin: tillNär kom Stockholms sjukhem jag lite misstänksam. Jagmamma var
gick dit tidigt på och på kvällen. välkommen jag villeJagsent närmorgonen var
Jag har lämnat jag känner mig Och bor någraöver ansvaret trygg.nu, mamma
hundra ifrån mig. Händer det något så ringer de.meter

Anders: kände iblandJag irritation den passiva personalen i soffanöver sattsom
och pratade med varandra istället för samtala med dem fanns påatt som

Ädelreforrnenavdelningen. Hela fel, tycker jag. åldrandetNär gör attvar en
hälsotillstånd försvagas får hon behov sjukvård.mycket landstingetIpersons av

Ädel.fanns medicinsk sakkunskap försvann i Det behövs högreen som
kompetens hos personalen.

Inga: Jag det tradition inom äldrevården. kan gå inär Man och arbetatror att en
utbildning.utan

Karin: jag kritiserarDet på vårdhemmet där förut inte huvud-ärmamma var
mannaskapet, det drivs privat. kommunenMen borde i så-att störreta ett ansvar
dana situationer. De arbetade där saknade utbildning och stilen rå. Förrsom var

det rejäla arbetade med äldre.tantervar som

Inga: kvällenFörsta hade hemtjänst kom två biträden.stressade Då togmamma
jag in dem i köket och ni"När här ska ni med min och inteär pratasa: mamma om
andra efterlyserpersoner." Jag vanligt bemötande. Att äldre kvinna igott ta en

PÅhand och sig och inte skrika HEJ DIG ANNA.presentera

Leif: På gruppboendet lät de för sig själv alldeles för mycket. Hanpappa vara
kunde ligga nedkissad i soffa hel dag. Då det ändå fråga liten in-en en var om en
stitution. hade kunnatDe på umgängesplanet och kanske kunnatgöra ta utmer
honom mera.

Personalen kunde visserligen mycket demens, det otroligt braom men vore om
de lärde sig god dag, hälsa, i vid mening.säga Fick de ledning och handledningatt
kring detta skulle många problemen bli lösta. Det bättre lära personalenattav vore

uppmärksam och lyssnande, vad händer. Om kundeatt notera tränavara som man
lyhördheten och ha med det viktig yrkeskunskap. Man kan lära sigupp som en

det.
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CentralbegreppMary: förhållningssätt och bemötande. måste finnasDetär
kompetensutveckling för personalen utifrån handlingsplan i kommunen. Deten
måste finnas demenssköterska också får i uppdrag fortbilda i hem-atten som
tjänsten och i gruppboende dagsjukvård.och jättelångDet Detär en process.
handlar bemötande utifrån vad äldreomsorgens uppdrag. Fortbildningärom som
för vårdpersonal har haft alldeles för låg profil.

Anders: undrar kommunenJag ändå inte skulle ha läkarkompetens. Detom
vidstannade MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska. känns fel.Det

Leif: liteDet på gång. finns kommuner påDetär är väg överatt tagrann som
primärvården.

bemötandeInga: Bra kräver utbildningsinsats. har lärt mångaJagstor rätt atten
hälsa, kaffebordduka sånaoch saker. skulle vilja liteJag kom medatt man
historik till personalen. generationen hemtjänstenDen ska uppföddärsom serva
på potatis, hur kan då fatta beslut hemtjänsten inte får potatisskala Enett attman

sak: äldre blev inteDe du med varandra på direkten. hälsar ochFörstannan man
så småningom lägger bort titlarna. så förnamnsaktigt, detDet läkarnaär ärman
Bosse och Och klädseln.Bettan. inte kulDet de de kommit di-är när utser som
rekt från badstranden.

Christin: jagDet har alltid jag talar etik och moral. kommer alltidJagnäruppe om
in på klädsel och det väcker alltid upprörda känslor.

Leif: Problemen mindre det frånsamtal hela den förstavägen,vore om var mer av
kontakten. blir viktigareDet brister.ännu om resurserna

Christin: saknasDet de gamla. måste jobbaManett synsättgemensamt mot
håll så de gamla, särskilt med demens, mår bra.attsamma personer

Bosse: Med minskade blir det fråga prioriteringar i vården du harresurser om om-
80-åring och 30-åring. Vem försttaren en man

ÄldrevårdLeif: prioriterat område.är ett

BlandInga: vårdbiträdena har känt så mycket besparingar och ned-man av
skärningar. Det fram missnöje riktar iställetväxer förett inomsom man gruppen
uppåt.

Leif Arbetssättet kan resurskrävande flesta sakerna viDe talar inteärvara om
resurskrävande Förändringsmöj ligheter finns.
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Åtminstone så längeochhjälpanhörigastacksamtSamhället emot omsorger.tar
rollenpåharbordet sigtagitFleramånga krav."lagom"ställeranhöriga runt

regler.outtaladepåeller har institutionernasbarnbesvärliga stöttsom

människovärde.ochrespektarbetsledning värnarhandlarDetInga: omsomom
desjukhusetfrånhemskulleanhöriga.till Närvädja varMan är att mammasnar

minvårdainteskakvar. Jagskullejaglängefrågade hur mamma.ochsnabba vara
minträffavillJagduscha henne.intevillgammalt. JagsedanreglervåraVi har

inteanhöriga görsnackså mycketmed henne. Detumgåsoch är somommamma
Mandetpå hurreda ut.in ochvälkanställer Man taintesaker, serupp.som

historia.finnsår detblir 80honinte sin när entappar mamma
tyckerJagvårdbiträdena.medtalatjag harmycketsåinte attMamma vet om

migkännerdet. Jagbehöverhon vetademskällaringa och attjag kan utanutatt
demedsnälladenkänd tantenfåkananhörig. Mammabesvärlig somvarasom en

djävliga döttrama.

villjagoch utringakunna sägavill jag attavlastningvill hajagOmBritta:
enkelthimlasåinte atthelgen. Det äråka bortellerkväll övermina polaremed en

gammalha män-bråkdelkostar attsin Detbamvakt tillordna enenmamma.
behöver göra.utläggersättning för defåbordedärförsitt hem,niska i manman

påhälsaochkommakundeVäntjänstfrivilligfrånnågontänkteAnders: Jag att
frivilligbesökfickHonbetänksam.Personalenknepigt.blev avDet varmor.

ochmigmellanrelationeniriktigt detsammaaldrigblevdetVäntjänst men
sedan.avdelningen

skadehurinteanhörigamånga vetreglerfinns gör attChristin: Det tysta som
viktigtgöra Detgöra Inte ärVad fårpå.hälsarochde kommersigbete när man

krångligtsåblir attmamma DetmedjagFårklargj orda.regler utfå sådanaatt
kontinuerlighamåstekontakt. Manhållaoch slutarförsvinneranhörigamånga en

forsakerjagpåfundera görocksåmåsteMandementmedkontakt omperson.en
skullför hennesellermin skull

demenssjukdomarVad nivet om

intresseradjagMenointressant. ärsjukdomensjälvamig rätt avFör ärBritta:
påtjatarochpåhållerjagdet löntArmänniskan. attden dementabeteendet hos

igensig dettalärahondet Kanochdetskahon göraattmor om

detMajoch Fant,Bohmanjag GöstalästesjukdombörjanIKarin: mammasav
lyssnatålamodhaft attharSedan systerde böckerna.hatröst att mammasvar en

migbeklagatjagmycketmigpå hur än
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Vilken roll kan frivilligorganisation spelaen

Britta: Jag började i demensföreningen och de ställde för mig. Vi startadeupp en
anhöriggrupp. Vi på gång medär telefonjour, jag det svårt.tror att ären men
Genom demenssköterskoma når vi många anhöriga och vi knyter dem till var-
andra. Vi brukar 50-tal på Varje månadsmöte. Anhöriggruppenett träffas ivara
smågrupper varje vecka.

Mary: Vi i föreningen började kommunens demensvård.över Hur hand-se ser
lingsplanen i kommunen Finns det demensansvarigut sköterska i kommunenen
Nej. vi fixarMen det. Nu måste börja titta på fortbildning, utbildning för
hemtjänstpersonal arbetar med med demens. Det på gång.ärsom personer

Karin: harJag inte känt till några föreningar och hade inte tid för det. villeJag
ifred.vara

Hur skulle kunna förbättrassituationen Mer information Förbättrad organisa-
tion F öröndrat bemötande Kan de anhörigas förbättrasstatus

Karin: Jag trodde länge all personal gjorde sitt bästa.att Tänk anhöriga kundeom
få infonnationskväll vad har till hadeJag aldrigrätt hört talasen om man om
MAS t.ex.

Christin: bordeDet enhet för demenssjuka där hemtjänst, dagvårdvara en egen
och gruppboende ingår. Personalen skulle växla mellan olika arbetsuppgifter, men
hela tiden arbeta med med demens. Idag för länge påstannarpersoner man samma
ställe. Jag gruppboenden börjar fallera. Personalen handplockad frånärser som
början inte mycket. Mångagör duktiga på demenssjukdomar,är detmen ärmen
inget kan bemötasäger dementatt för det.som man en person

Leif: Bemötanderegler desammaär sjukdom. Det handlaroavsett lyssnaattom
och Det längre tid och fåratt ske i fleratar omgångar samtalarsvara. medom man
någon förvirrad,är det i principär kommunikation.som sortsmen samma

Anders: Ute i samhället har anhöriga inga skyldigheter överhuvudtaget.som
Den enskilde äldre har full handlingsförmåga. står ingenstansDet anhöriga haratt

till Äldreomsorgennågot slagsrätt talan. Det är iett tomrum. överläge,är ett man
i princip inteär lyssna på anhöriga.tvungen att oss

Christin: Man utgår ifrån alla äldre har självbestämmande.att Hur förvirrad man
än är.
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utvecklabordenågotkanskeutsedd. Detgod ärfåkanAnders: Man manmanen
meramycket
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3 Att någonnära med demenssjukdomvara

Då och då dundrar tågen förbi på mellanväg Säter och Borlänge. Genom fönstret
också fågelkvitter och ochanas mopedist. Inne i deten sitter giftaannan rummet
Åke och Ingerparet Margareta och Solveigsamt alla har demenssjukasom an-höriga. P-O Sollerman, drivande ordförande Borlänge demensförening,i har just

försig åtgett ägna sigatt politiskasina uppdrag.av ett av

ÅkeInger och har lång erfarenhet demens. När de hade små barn på 1960-taletav
blev Ingers Åkesfar demenssjuk. Nu detär 91-åriga far Manfreds Numera bortur.
Manfred på demensboende,ett det hårt inne. Densatt utlösande faktornmen var

Manfred gick bortatt sig i skogen och försvunnen hel Då kände Ingernatt.var enÅkeoch de inte vågadeatt for honomta längre.ansvar

Margareta hem sintog från Tyskland, modernsnär glömskamamma blev uppen-
bar, till och med telefon. Mamman fick lägenhet inomper synhåll från Marga-en

hem. Margaretaretas föreställde sig hon skulle handatt sinta själv.om mamma
När började få svårt orientera sig blevmamman att det dock dags för demens-ett
boende.

Solveig bor med sin har diagnosengranne Alzheimer.mamma, Detsom senaste
året har Solveigs båda syskon inte bor på tyckt detorten dagssom låtaatt är att- -komma till gruppboende.ett Menmamman Solveig har kämpat Hon villemot. att
hennes ska få bo hemma så länge det går,mamma det innebäräven mångaom
uppoffringar för Solveigs del.

Åke,Inger, Margareta och Solveig vad det vill levavet säga demens-näraatt en
sjuk harDe valt ställa och hjälpaperson. att gamlasina föräldrar, beho-upp när

har uppstått.vet
ÅkeFör Inger och dröjde det många år innan de förstod Manfred de-att var

menssjuk. I början sin sjukdomstid Åkebeskyllde Manfredav för stöldersonen
och talade illa honom Åkei samhället. Då bekantskapenom med honom.sa upp
De träffades inte på flera år.

Åke: Så småningom ringde mig. Han bad jag skulle skjutsapappa att honomupp
och hämta saker han glömt på olika ställen. Det visade sigsom han inte vissteatt
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han hade varit. Då förstod jag hur det ställt. Efter det vi hand ho-togvar var om
hjälpteoch honom.nom

jagInger: Om hade det jag idag, hade jag mått mycket Vårbättre. rela-vetat vet
tion blev också påverkad det här.av

Solveig: har också haftMamma sådant beteende och anklagat mig och andra.ett

ÅkeManfred bodde ungefär frånkm och väldigt glömsk.15 Inger. Hanensam var
glömde stekpannan påHan och gick ganska ofta bort skogen.spisen sig i

Åke: igenMånga kände såg Då ringdeoch han gick bortåt skogen. denärpappa
vi fickoch kasta iväg för hämta honom eller leta efter honom.attoss oss

ViInger: hämtade honom och så fort vi kommit hem, ringde telefonen: Nu är
Manfred ute

Åke: Många korn till och Manfred så pigg, det inget fel på honom.ärattoss sa var
demenssjuk ingen-En kan dupera och språka i tio minuter och det märksperson

ting. ivägSedan brakar det

Solveig: din jag utomstående,Jag har honomär,vet sett som envem pappa som
gullig farbror. du berättar så känner jag igen mig, där vanmakten. gångNär den En

skulle till jag mitt och de kundePRO lämnade telefonnummernär attmamma sa
ringa något hände. Då jag:tyckte jag talade illa min tänkteDe attom om mamma.
Aldrig jag någonting. vill runtomkring också skafolkMansägeratt attmer

sjuka, påde vill få förståelse för det. Och så funderar vadäracceptera att man man
till andra, vill inte bli sjuk.omtalad. alla honNusäger ärvet attmamma man

alla jjøra det naturligt hjälpaFör föräldrar.är sinaatt

Margareta: bättre för mig ha henne på håll, kunna till henneDet näraatt attvar se
och hjälpa henne så långt gick. jobbet, jagdet kom hit fick inte gåAtt överutmor

fritiden.skötte på På åkte jag gick dit innan jagoch såg till henne, jagrastenmor
åkte till jobbet och mitt på dagen kom maken in. jag hem började jagkornNär
med gå in till for till så hon hade det bra.att att attmor se

Min sjukInger: våra barn då svårt hinnasmå och detnär attmamma var var var
Åkemed. På 1960-talet fanns det ingen demensvård. förebrådde inte mig för att

jag åkte till min slags repris inte blev såDet är ävenettmamma. nu, om mamma
aggressiv Manfred. Flera gånger jag går jag ochtänkte ändå nu stängerutsom
dörren och kommer inte in igen.
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De vittnar det kan kämpigt levaatt demenssjukom näraatt Detvara en person.
kan handla ochaggressivitet ellerirritation trajfande formuleringarom somsårar. Då gäller det för den anhörigeatt bita ihop.

Åke: På demensboendet de till han hade haft det braatt med så hjälp-sa pappa en
sonhustru. Manfred svarade: "Jag har tuktatsam henne till det ..."

Inger: Och de frågadenär han städade själv han: "Det Inger, hongör harom sa
inget ..."göraannat att

Margareta: Jag hade känslamest tyckteatt något slagsen attav mamma man var
städhjälp gick där, så behandlade hon mig ibland, det sjukdomen.som välärmen

Solveig: Sista tiden måste jag medäta hon inteäter Hon liteärmamma, annars.
irriterad på mig ibland för jag där och grejar.att är Hon tacksam,är enormt men
ibland märker jag irritation, "jag lär väl mig och dåsätta ..." Hon känneren äta
samtidigt hon inte klarar sig självatt och så går det mig. följerJagöver medutav
henne till Jag innesängen. ända i hennesär Hon ska ståupp där och kläsovrum.

sig inför mig jag har känsla hon känner sig liteav utlämnad.atten av-

Inger: Jag hjälpa mintvungen svärfar duscha.att kändes.Detvar att Men så
tänkte jag han måste hålla sigatt Han hade inga synpunkter på det. Jag för-ren.
sökte det så naturligtgöra möjligt. "Nu går jag och kom-tapparsom vatten,upp

du efter" Efter duschen lämnade jag honom han skullemer torka sig.när

Varje dag gick Margareta tillöver fem,sin gånger. Moderns glömskamamma sex
kunde ibland kännas smärtsam.

Margareta: Jag kunde få skopa jag kom. "Vilkenovett när oförskämdhet, ingenen
människa bryr sig mig. har jagHär suttit hela dagen." Hon tappade bortom ensam
sina grejer, förnekade hon lagt undan något.att Vad dåmen ficksäger Jagman
försöka linda det. Till slut kom framrunt till hon kastade sakeratt ut genom
fönstret.

Hon beskyllde dig för ljuga, du fick lindaatt in diplomatsanningen,men vara

Margareta: kanJag inte du ellersäga så, sårent ut är bara inte.gör Jagman
måste försöka komma det hela och få henne pårunt andra tankar.

Solveig: Mamma sköljer sina klädergärna och köket alltid skinandeär blankt.upp
Det sysselsättningär for henne. Hon så mycket hon kan.gören Förut lagade hon

Sen glömde honmaten. då ställde jagäta, inatt till henne. måsteNu jagmaten
sitta med henne och Jagäta. vad händer och vilken förmåga honser som tappar.
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Nu räcker jag inte till. jobbarJag och kommer mitt på dan ochsnart stund påen
kvällen och timmarna där emellan långa. Och så hur mycketär nätterna, sover
hon

Åke: Vi hjälpte honom handla på förmiddagen. efter kylskåpetDagen heltatt var
fyllt, då hade han varit och handlat på eftermiddagen. På slutet åkte for attner

efter så han hade ätit. Då bara fnös han. Han glas mjölk kanske.att tog ettse

medLivet sjuk anhörig påverkar hela familjen. sjukdomMammas gjorde atten
Solveig och hennes på glida ifrån varandra.väg attman var

Solveig: På något blir det rivalitet mellan min och minsätt Vi iåren man mamma.
50-årsåldem och barnen har flyttat Han tycker det "vi nu". Sen kornut. äratt

in i bilden. har försöktJag räcka till alla håll och då det jobbigt.ärmamma
Samtidigt det orättvist. har inteJag migär för jag inte villägnat attmamma

mig min för honägna har behövt det. och minJag har fåttutan attman, man
ihop det. NU det bättre.prata äross om

Åke: hade varitDet lättare för dig du hade varit imed demensföreningen. Dåom
med sig på fester och i situation.andratar ärattman mamma ser samma

Margareta: mina barnbarnNär åkte till skogen så saknade mig, jagde aldrigvar
med. Varför det förstod inteDet det fanns gammelmormor behövdeatt en som
hjälp. För dem det fattades.var mormor som

Åke: Vi fick vårt liv efter honom. kom han,Först korn vi och komanpassa sen sen
barnen. Våra barn tyckte han skulle in någonstans. två år sedan fickFör hanatt
erbjudande gruppboende, det han nej till. Då vi.backade vi frå-Närettom men sa
gade började han grina och vill"Jag hemma så länge jag kan." Vad görsa: vara

då böjerMan sig. harJag bror ibor Stockholm. Jag brukar tillsägaman en som
honom du kan väl ringa till honom gång i månaden och höra hur detatt Menär.en
han har bara ringt två gånger på årett

Solveig vill hennes ska bo kvar hemma så länge hon kan.att mamma

Solveig: Eftersom inte har haft behov har jag inte tyckt honstörre attmamma
skulle på institution. Jag har tyckt hon ska behålla den friheten.här Nuattvara en

hon mycket lugnare, mycketär förvirrad. harJag systermen mer en yngre som
arbetar inom äldrevården. tyckerHon det otroligt jobbigt med Påäratt mamma.
gruppboendet hon hur kommer bli. samtidigt honMenattser mamma ser en an-

itrygghet det.sortsnan en

Åke: Pappa ibland ledsen han förvirrad, villdå han hem.är över att är
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Margareta: Man inte alltid vad devet med hem. Det kan där demenar växtevara
Det något i derasär huvud och inte riktigtupp. vad devet de kan inteman menar,

uttrycka sig.

Solveig: Mamma börjar bli osäker, vadtappa hemma.greppet är Honom som
börjar den känslan.tappa

Nu känner Solveig hon räcker tillförinteatt Tillsin den punkten kommamma.Åke och Inger för något år sedan. De Manfred till sjukhuset för demensutred-tog
ning.

Åke: Nu efteråt vi de ochvet taladeatt kortsatt stund och sedan skrev läkarenen
hade dementatt beteende.ett Men vi ville det skullepappa riktigatt göras en un-

dersökning tänk det något På vårdcentralen tyckteannat de detom var att- var
onödigt. Jag stod på mig. Datortomografin visade bland han haft in-annat att en
farkt.

Solveig: Mina syskon, inte bor här, tyckte skulle in påattsom ettmamma grupp-
boende för år sedan. förstNuett tycker jag det dags. jagDem harär träffatatt
inom den offentliga har varit jättebra. fickJag sjukdomen bekräftadomsorgen
omedelbart och har förstått hennes beteende. Tidigt fick1994 vi datortomografi
gjord. januariI blev hon mycket och sedan desssämre har vi fått avlastning och
det har fungerat bra.

Margareta: Jag har blivit bra bemött jagoch kan inte tänka mig något bättre än
det jag har fått. Jag helt nöjd medär äldrevårdsassistenten och demenssköterskan.

Alla talar de demens de anhörigas sjukdom. Under flera års tid har deom som
ständigt funnits till hands. Solveig efterlyser bättre information sjukdomen ochom

hur de olika fungerar samhället.isystemenom

Solveig: inteDet lätt ringaär och beatt avlastning och inte lätt komma in iattom
det fick inteJag redasystemet. på hur fungerarHur detgör. Vad kan jag fåman
för hjälp

Åke: Ingers jobbar på äldreboendesyster där de kanett demens. Hon in-gav oss
formation demensföreningen och i och med det så fick vi mycket information.om

Inger: Men det Manfred bortanär den där det blev helt akut. Vivar nattenvar som
fick akutplats där han under hösten. Då blev vi kalladeen tillvar en
vårdplanering. Vi fick komma med önskemål. Det jättebra.var
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Åke: hade fast åsikt. inteJag kan bo hemma. Då fick vi lösa det problemet.Hanen

Solveig: inte haft vårdplaneringJag har där vi suttit alla tillsammans. har inteJag
den fasta botten ni har.som

Åke och önskar kontakten mellan gruppboendet och anhö-Inger, Margareta att
bättre. Särskilt mellan läkaren och de anhöriga.riga vore

Åke: Vi husläkare påhar gruppboendet; jag tycker de ska ha kontaktstörreatten
anhörigamed de och rådgöra med dem. hans medicin och dåDe tog av pappa

han. veckor innan han kom tillbaka till sina vanliga banor igen.Detsmet tog tre

frågar ibland ingendoktorn ska komma, kanMargareta: Man när närsvaramen
han kommer. vill tillstånd, medicinsk information; fickJag prata om mors om nu

jag ijag reda på lite i och med nystade lite, läkarräkningen kom brevlådan.näratt
skrivit lite medicin till patienternapersonalen, han har henne, de andraJa, utsa

inte. inte migblev rädda för henne Sånt Varfor kontaktadevet man man

Åke: kanske finns eller talar vad hänt, de andraDet sä-ett trepar somen som om
ingenting. går jag på frågar.personalen ochNuger

Åke, demens Mycketoch med BorlängeInger Margareta in-sinär i av
gå på någotfått hunnitformation har de föreningen. Solveig har intevia ännu

möte.

Åkemåste skulleinformationen till anhöriga bli bättre.Alla deär överens attom
praktiskönska gjordes flera demens. efterlyserdet Inger in-att teveprogram om

på vårdplanering frivilligaformation. Vad sker Samtliga tycker de organi-atten
någotkan spela viktig roll de ska absolutsationerna inte överta ansvaren men-

från samhället.
gåstudiecirklar ochviktigt med kunskap. Att läsa sjukdomen, deltaDet iär om

på föredrag.
på åldrandetsborde finnas fler specialistertycker det geriatriker,De att

mörkertalet, okändalandstingen och kommunerna.sjukdomar Detinom största
demenser, de finns bland äkta makar.tror

Åke: information, bådeOfta det med läkarbesök. skulle fåDärettstartar omman
demensföreningen.sjukdomen och

kommit så långt till utredning har du kommit långt, då duSolveig: duHar ärsom
på väg
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Margareta: Förut fanns uppsökande verksamhet inom hemtjänsten. Då kunde man
hälsa på och höra sig för. Det ganska bra, då kunde fånga delvar man upp en
människor har det svårt. glömsktEtt gammalt t.ex.som par

Solveig: 40-talistemaNär blir gamla så kommer de och ställaatt störreveta mer
krav. Jag hoppas på förbättring.en

Inger: bordeMan få avlastning i hemmet, få i lugn ochnattsova en ro

Margareta: gårDet inte får hanka sigMan fram så det går.att ta semester. gott

Inger: Den gamle blir säck bak på Man skulle ha någon ringaattsom en ryggen.
till

Solveig: Någon ringa till det kokar nödvändigtDet dennäratt över är att perso-
har erfarenhet. har fått avlastningJag jag vill och velat. Mennärnen egen mamma

vad händer den gamle inte vill har varit foglig.Mammaom

Åke: inte sjuk,Pappa han behövde ingen doktor, tyckte han. Man tvungenvar var
lirka.att

Margareta: de anhörigaInnan går på knäna, borde samhället överta ansvaret.
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utredningenNågra 0rd4 om

Utredningsarbetet

utredasäldre skullebemötandefrågorregeringen fattat beslutSedan att om avom
särskildi Helsingborg, uppdragetkommunalrådBritta Rundström,fick ut-som

redare år 1996.
forsknings-organisationer,fackligapensionärsorganisationer,förFöreträdare

Kommunförbundet,SvenskaLandstingsförbundet,utbildningsinstitutioner,och
i utred-sakkunnigaförordnadesSocialdepartementetSocialstyrelsen och som

handi-företrädare förmedhaft referensgruppUtredaren harningsarbetet. även en
sekretariat.kapporganisationema liksom ett

ingick bl.a.uppdragetomfattande.dir. 1995:159 IUtredningsuppdraget var
att

vård ochochäldre inombrister i bemötandeoch analyserakartlägga omsorgav-
i offentlig verksamhet,annan

bemötandet äldrepersonalen påverkarvilka faktorer hosbelysa avsom-
kulturellsocioekonomisk ochålder, utbildning,exempelvis betydelsen kön,av

bakgrund,
äldreför hur denbetydelsefaktorer hos äldre harvilket dessabelysa på sätt-

sig bemötas,låtersamtidigt hur den äldrebemötandet ochupplever
tillbidrarstrukturi organisation ochfaktorerkartlägga och analysera som-

kvalitet bemötande,brister i och
på området,och kunskaperinternationella erfarenheterbelysa-

kvali-landstingochutvecklingsarbete i kommunerbeskriva pågående rörsom-
i och vård.utveckling innehållettetsutveckling och av omsorg

flyttabilaga i delbetänkandetfinns återgivet bl.a. RättHela uppdraget att ensom -
innehöll för-delbetänkande1996:161.bemötande äldre SOU Dettafråga om av

tillmöjligheter flyttarättslig reglering för underlätta äldresslag attatt enom en
omfattande Medomsorgsinsatser.vård- ochi behovkommun denär är avannan

socialtjänst-ändring ipropositioningick förslaget i denförändringarsmärre om
Beslutetvåren 1997.riksdagen beslutadel996/97:l24 trä-lagen prop. omsom

januarider i kraft den 1998.l
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Brister iSedan delbetänkandet fråga bemötande äldre SOUomsorg en avom-
och Omsorg med kunskap och inlevelse fråga bemö-1997:51 rapporten en om-

itande äldre SOU 1997:52 överlämnats till socialministern april inbjöd1997av
till diskussion bemötande Materialet skickadesutredaren bred äldre. tillen om av

enskilda, organisationer, myndigheter, uppmaningenverksamheter mil. med att
synpunkter och förslag på förbättrande förändringar i bemötandepresentera av

material,äldre. inspirerande blev på utredarens inbjudan,Det hargensvaretsom
ingår bilagasammanställts och i slutbetänkandet nedan.sesom

det samlade kartläggningsmaterialet ingår ocksåI bemötandetrapporten om av
äldre från länder sammanställningandra SOU 1997:76 goda exempelsamt en av

utvecklingsarbete ipå kommuner och landsting stencil, maj 1997.

Utredningens skrifter:

Slutbetänkande

Bemötandet äldre SOU 1997:170av

Delbetänkanden

1 flytta fråga bemötandeRätt äldre SOU 1996:161att en om av-
Brister i2 fråga bemötande äldre SOU 1997:51omsorg en om av-

utredningenRapporter av

1 Omsorg med kunskap och inlevelse fråga bemötande äldre SOUen om av-
1997:52

bilder2 åldrande frågaBarns bemötande äldre SOU 1997:147av en om av-
3 Omsorg anhöriga fråga bemötande äldre SOU 1997:187om en om av-

l
l

tillRapport utredningen E
liInvandrare vård och fråga bemötande äldre SOU 1997:76omsorg en om av-

Ovanstående skrifter kan beställas från
Fritzes Kundtjänst 106 47 Stockholm
orderfax 08-690 ordertel.91 91, 08-690 91 90
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Stenciler

från ochvård Exempel kommunerKvalitetsutveckling och äldre1 i omsorg om -
Utredningen maj 1997landsting bemötande äldre,om av

yttrandensammanställningoch förslag bemötande äldre2 Tankar avom av -
ochSOU 1997:51fråga bemötande äldreBrister iöver avomsorg en om-

bemötande äldre SOUfrågamed kunskap och inlevelseOmsorg aven om-
bilaga.Sammanställningen återfinns också i slutbetänkandet1997:52. som

i lättlästpå kassett,Stenciler enligt delbetänkanden och rapportersamt sam-ovan
funktionshinder beställasolika kanmanfattning i punktskrift för medoch personer

StockholmSocialdepartementet 103 33från Utredningen bemötande äldre,om av
fax eller från08-405 43 80

utredningssekretariatetMonica Henrikson
januari därefter fråntel. 1998,08-405 37 08 t.o.m.

Fritzes Kundtjänst Stockholm106 47
ordertel.orderfax 08-690 91 91, 08-690 91 90

Övrigt

Värdigttiteln be-intervjustudie redovisad i underSoS-rapport 1997:17l En
Utredningenmellansamarbetemötande går det lära resultatetäratt ettav-

bl.a. hurSocialstyrelsen. behandlarbemötande äldre och Rapporten per-om av
skriftpraktik.teoretiska kunskaper i äldreomsorgens Dennasonalens omsätts

kan köpas från
KundtjänstSocialstyrelsens

orderfax 08-760 58 95
tel. 08-795 23 30

titelnsammanfattning finns till engelska under Res-Slutbetänkandets översatt
Distributiondignity.security, self-determination,ponding the elderlyto ge--

Fritzes,nom se ovan.



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning

gymnasieskolanDen för U. Följdlagstiftning32. till miljöbalken.steg steg. M.nya -. Inkomstskattelag, del I-III. Fi. 33. Att lära studieEn OECD:söver gränser. av. Fastighetsdataregister.Ju. förvaltningspolitiska samarbete.Fi.. ÖvervakningFörbättrad miljöinfonnation. M. 34. miljön. M.av. Aktivt lönebidrag. effektivareEtt förstöd 35. Ny kurs i trafikpolitiken bilagor. K.+. arbetshandikappade.A. 36. Bekämpande penningtvätt. Fi.av
Länsstyrelsemasroll i trafik- fordonsfrågor.och forskningsinstitutK. 37 Ett tekniskt i Göteborg. U.. .Byråkratin i backspegeln.Femtio år förändring 38. Myndighet eller marknad.av. förvaltningsområden. Fi. Statsförvalmingens olika verksamhetsforrner. Fi.sex
Röster barns och ungdomarspsykiska hälsa. S. 39. Integritet Offentlighet Infonnationsteknik. Ju.om. Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- 40. Unga och arbete. In.. hetsanpassning statsförvaltningens 41. Staten och trossamfundenav
struktur. Fi. Rättslig reglering

för10. Ansvaret valutapolitiken. Fi. Grundlag-
Skatter, miljöll. och sysselsättning.Fi. Lag trossamfundom-

12. IT-problem infor ZOOO-skiftet.Referat och Lag Svenskakyrkan. Ku.om-
slutsatserfrån hearing anordnad 42. Statenoch trossamfundenen av
IT-kommissionen den 18december. Begravningsverksamheten. Ku.
IT-kommissionens l/97. K. 43. Staten och trossamfundenrapport

13 Regionpolitik for hela Sverige. N. kulturhistorisktDen värdefulla kyrkliga egendomen. i kulturens14. IT tjänst. Ku. och de kyrkliga arkiven. Ku.
15. svåraDet samspelet.Resultatstymingens framväxt och44. Staten trossamfunden

och problematik. Fi. Svenskakyrkans personal. Ku.
16. utveckla industriforskningsinstituten.Att N. 45. Staten och trossamfunden

Skatter,17. tjänster och sysselsättning. Stöd, skatter och finansiering. Ku.
Bilagor. Fi.+ 46. Staten och trossamfunden

18. Granskning granskning. Statlig medverkan vid avgiftsbetalning. Ku.av
statligaDen revisionen i Sverige och Danmark. Fi. 47. Statenoch trossamfunden

19.Bättre information konsumentpriser. ln. kyrkligaDen egendomen.Ku.om
Konkurrenslagen20. 1993-1996.N. 48. Arbetsgivarpolitik i staten.

21 i lärande.Växa Förslag till läroplan for barn och kompetensFör och resultat. Fi.. år.6-16 U. 49. Grundlagsskydd for medier. Ju.unga nya
22. Aktiebolagets kapital. Ju. Alternativa50. utvecklingsvägar för EU:s
23 Digital demokr@ti. Ett seminarium Teknik, jordbrukspolitik. Jo.om gemensamma. demokrati och delaktighet den 8 november 1996 Brister51. i omsorg

anordnat Folkomröstningsutredningen, IT- fråga bemötande äldre.av en om av-
kommissionen och Kommunikationsforsknings- Omsorg med kunskap och inlevelse.beredningen. IT-kommissionens 2/97. K. fråga bemötande äldre.rapport en om av-

24. Välfärd i verkligheten Pengarräcker inte. Avskaffa53. reklamskatten Fi.-
25. Svensk EU-fat. Jo. 54. Ministem ochmat- makten.
26. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- fungerarHur ministerstyre i praktiken Fi.

försörjningen. Jo. 55. Staten och trossamfunden. Sammanfattningama av
27. Kontroll Reavinst Värdepapper. Fi. förslagen från de statliga utredningarna. Ku.
28. demokratinsI tjänst. Statstjänstemannensroll och 56. Folket rådgivare och beslutsfattare.som

vårt offentliga Fi. Bilaga 1 ochetos. Ju.+
29. Bampomograñfrågan. 57. medborgarnastjänst.I

Innehavskriminalisering Ju. samlad förvaltningspolitikEn for Fi.staten.m.m.
30. Europa och Europeiseringensbetydelse för 58. Personaluthyrning.staten. A.

svensk statsförvaltning. Fi. SvenskhemmetVoksenåsensförvaltningsform. Ku..31. Kristallkulan framtiden. Betal-TVröster inom Sverigestretton Television. Ku.om- .IT-kommissionens 3/97. K. bland betongAtt och kojor.rapport växa. Ett delbetänkande barns och ungdomarsom



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

bostadsväsendet.In.ochfrånområdenstorstädemasiuppväxtvillkor utsatta
vissajaktfrågor.utredningvillkorJaktens91. omenStorstadskommittén. -

Jo.betong.62. Rosor av Ägande ochSverigeiMedieföretag92.blanddelbetänkandetAtt växaantologi till -En och TV. Ku.radioistrukturförändringar press,Storstadskommittén.frånkojorochbetong förutjämningssystemetifelHantering93. avepokskiftet.införSverige63.
landsting. In.ochkommuner5/97. K.lT-kommissionens rapport

transportbidrag. N.Konkurrensneutralt94.åtgärdarbetsmarknadspolitiskSamhall. En. världskulturforForum95.Bilagedel. A+ kulturliv. Ku.rikareettrapport omenregister. Ju.Polisens65. - fastighetsägande.ochLokalforsörjning96.Fi.Statsskuldspolitiken.-66. fastighetsorganisation.utvärdering statensEn avuppehållstillstånd. UD.Återkallelse67. av
Fi.Ku.kabelnät.iGrannlands-TV68. kostnader. M.ochBehovskogsmark.Skydd97.smått. avU.ochiBesparingar69. stort kostnader.ochBehovskogsmark.Skydd98.frivilligorganisationema avochTotalförsvaret70.

M.Bilagor.ersättning. Fö.stöd ochuppdrag,- livet. M.vattenadministration. Vatten är99. En nyförPolitik7l. unga. SjöhistoriskadeninomsamverkansformerNya100.bilagor. In.2 st+ museiverksamheten.Ku.socialförsäkringar.lagEn72. om personuppgifterBehandling101. omelektronisk avsäkerpolicysvenskInför73. omen totalförsvarspliktiga. Fö.seminariumfrånReferatkommunikation. ett
strategi för EU:sSvenskMiljö.102. MatochNärings-IT-kommissionen,anordnat av framtiden. Jo.jordbruk idecemberden lloch SElShandelsdepartementet

Ku.sändningsorter.förslagmedRapport103. om6/97. K.IT-kommissionens rapport1996.
UD.tjänst.fredensPolis i104.regionalochmiljönjordbrukspolitik,EUzs74.

Sverige.iAgenda 21105.utveckling. Jo.
framtid. M.ochresultatRioefterårFemförreglerSkatterättsligaBosättningsbegreppet. -75.

Ku.konstnärer.fond för106.En ungaFi.fysiska personer. gymnasieskolan107.Den nyaochvårdiInvandrare76. omsorg U.möjligheter.ochproblemäldre.bemötandefråga av -omen- tillOmrak rättenmedskolanlämnaAtt108. ryggFi.inkomstskattelagen. -Uppföljning77. av skolansochförskolansochskriftspråketlandsting. ln. omochi kommunerMedelsförvaltning78. ochläs-ochförebygga mötamöjligheter attlagöversynFörsäkringsmäklare. En av79.
skrivsvårigheter. U.Fi.Försäkringsmäklarutredningen.

farligtför transportMyndighetsansvaret109. avFi.stabsorganisation.Reformerad80.
gods. Fö.bostadsföretag.Allmännyttiga81.

Fi.obligationerSäkrarell0.In.Bilaga.+ metoderandraoch motBranschsaneringlll.möjligheter. In.Lika -82.
Ju.ekobrott.offentligaspåren-ikönochmakt83. Om av skolorganisation.militärsamordnadEn112.omvandling. A.organisationers

historiska essäerelvamaktenhalva omMot113.kemikaliepolitik. M.hållbar -84. En motstånd. A.ochstrategier mänskvinnorsinkomstSamordnatinkomst-efterFörmån85. iInstitutionerjämställdhet.ochStyrsystemll4.ochbostadsstödenförbegrepp nya framtid. A.könsmaktensochförändringtillförkvalifikationsregler rätt
farvällångtframtid ellerLjusnande ett115.inkomst.sjukpenninggrundande

ijämförandevälfärdsstatensvenskaDentobak ochalkohol,Punktskattekontroll86. av
belysning. A.Fi.mineralolja, m.m. konventionFN:sfrämstaibästa rummet.ll6. Barnetsinkomster.ochKvinnor, män87. Sverige.iförverkligasrättigheterbametsoberoende.A. omochJämställdhet

antologi. S.bästall6. Barnets enutveckling. N.förUpphandling -88. ochinformations-Stockholmi ettNobelcenter117.N.begagnadeochskrotmed -Handeln varor.89.
pl2m-,bygg-statligaÄndrad för detorganisation90.



Statens offentliga utredningar 1997

Kronologisk förteckning
aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur och 154.Patientenhar rätt.
samhälle.Ku. 155.Miljösamverkan i vattenvården. M.

118 Delade städer. 156.Ett och bättrestörre Europa EU:s utvidgning:.119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i Samhällsekonomiska effekter. Fi.. folkhälsoarbetet. 157.Att omvärlden.erövra Förslag till läroplan for120.Vuxenpedagogik i Sverige. Forskning, utbildning, förskolan. U.
utveckling. En Kartläggning. U. 158.Vuxenpedagogik i teori och praktik. U.

121.Skolfrågor Om skola i tid. U. 159.Etten ny utvidgat europeiskt område- med frihet,
122.Rättigheter i luftfartyg. K. säkerhetoch rättvisa. Ju.
123. effektivareEtt näringsförbud. N. 160.Regionala konsekvenser EU:s östutvidgning. N.av124. IT-kommissionens hearing den medie- och 161. Stödom i töräldraskapet.nya

programvaruindustrin. Andrakammarsalen, 162.Medborgarskap och identitet. In.
Riksdagen, 1997-06-16. K. Översvämningskatastrofen163. i Polen -125 Ett svenskt investerar-skydd.Fi. stöd från och näringsliv.stat N.

126 Bilen, miljön och säkerheten.Fi. 164.Medlingsinstitut och lönestatistik..127.Straffansvar för juridiska Del A+B. Ju.personer. bilagor.5+ A.st
128.Verkställighet och kontroll i utlärmingsärenden. 165.Läkemedel i priskonkurrens.

UD. 166.Ohälsoförsäkringen. Trygghet och aktivitet.
129.Kollektivtrafik i tid Bilaga. K.+ 167.En livsmedelsstrategi för Sverige.
130. Effektivare statlig inköpssamordning. Fi. 168.Vinstutdelning i aktiebolag. Ju.
131.Lag premiepension. Fi.om 169.Försäkringsmedicinskt centrum.132.Antimicrobial Feed Additives. Jo. En för utredning och metodutveckling.resurs133.Antimikrobiella fodertillsatser sammandrag. Jo. 170.Bemötandet äldre.av134.Förtroendemannainñytande ökad kvalitet och 171.Den svensktlaggade handelsflottans-rättssäkerhet. konkurrenskraft. K.
135.Ledare, makt och kön. A. 172.Bidrag till fri svensk TV-produktion. Ku.136.Kvinnors och lönermäns varför så olika A. 173.Miljöhänsyn i standarder.N.-137.Glastak och glasväggar Den könssegregerade 174.Räkna med mångfald. Förslag till lag

arbetsmarknaden.A. etnisk diskrimineringmot i arbetslivet In.m.m.138.Familj, makt och jämställdhet. A. 175.Förbud diskriminering i arbetslivetmot på grund139.Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar sexuell läggning.om A.avarbeteoch i familjen. A.pengar 176.Förbud diskriminering imot arbetslivet av140.Fonogramersättning. Ku. med funktionshinder. A.personer141.Boken i tiden. Ku. 177.Byggkvalitet för framtiden. In.
142.Högkostnadsskydd sjuklönekostnader.mot 178.Enskilda näringsidkare.
143.Större EU säkrareEuropa. UD. Översyn skattereglema. Fi.- av144.Försvarets fastigheter. 179.Klara spelregler förutsättning för samverkanen-Former för kostnadseffektiv ochen mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård.

verksamhetsinriktad förvaltning. Fi. 180.Kämavfall och Beslut. Rapport från seminariumett145.Förvalta med miljöansvar. Statsförvaltningens beslutsprocesseni sambandmed lokaliseringom
arbete för ekologisk hållbarhet. M. slutförvar kämbränsle.ett använtav av146 Grunddata i samhälletstjänst. Fi. Umeå 8-10 april 1997.M.-.147 Barns bilder åldrandeav 181.Redovisning och aktiekapital i. eurofråga bemötande äldre.en om ochav utländsk- valuta. Ju.annan148.Utbildningskanalen U. 182.En plan-, bygg- och bostadsforskning.ny In.149 Miljön i utvidgat EU.ett M. 183.Arbete konstnärer. Ku..150.EU:s jordbrukspolitik och östutvidgning. Jo. 184.Generella konstnärsstöd. Ku.

151 Food and the environment, Swedish forstrategy 185.Nyckeln till MEGA-BYTET. K.. the future of EU agriculture. Jo. 186.Bättre och enklare regler.
152.Uppehållstillstånd grund anknytning. UD. Småföretagsdelegationensav N.rapport153 Arbetskraftens fria rörlighet trygghet och 187.Omsorg anhöriga. - omjämställdhet Bilagedel.+ A. fråga bemötande äldre.en om av-



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk
inkomstbegreppSamordnatinkomstefterFörmånJustitiedepartementet förkvalifrkationsreglerochbostadsstödenför nya3Fastighetsdataregister. 85inkomst.sjukpenninggrundandetillrätt22kapital.Aktiebolagets konventionFN:sfrämstabästa i rummet.BarnetsBampomografrñågan. 116Sverige.iförverkligasrättigheterbarnetsom29Innehavskriminalisering m.m. 116antologi.bästaBarnets en-39Informationsteknik.OffentlighetIntegritet 118städer.Delade49medier.förGrundlagsskydd nya isjukvårdenochhälso-roll förtydligareEnbeslutsfattare.ochrådgivareFolket som 119folkhälsoarbetet.

56ochBilaga 1+ ochkvalitetökadFörtroendemannainflytande -65register.Polisens 134rättssäkerhet.111ekobrott.metoderandraochBranschsanering mot 142sjuklönekostnader.- Högkostnadsskydd mot127Del A+B.juridiskaförStraffansvar personer. åldrandebilderBarns avfrihet,medområdeeuropeisktutvidgatEtt 147äldre.bemötandefråga avomen-159rättvisa.ochsäkerhet 154harPatienten rätt.168aktiebolag.Vinstutdelning i 161töräldraskapet.Stöd iaktiekapital iochRedovisning euro 165priskonkurrens.iLäkemedel181valuta.utländskoch annan 166aktivitet.ochTrygghetOhälsoförsälcringen.
Försäkringsmedicinskt centrum.Utrikesdepartementet 169metodutveckling.ochutredningforEn resurs67Återkallelse uppehållstillstånd.av 170äldre.Bemötandet av104tjänst.fredensPolis i samverkanförförutsättningspelreglerKlara en-128utlänningsärenden.kontroll iochVerkställighet 179sjukvård.ochhälso-privatochoffentligmellan

143säkrareEuropa.EUStörre anhörigaOmsorg- om152anknytning.grundUppehållstillstånd av 187äldre.bemötandefråga avomen-
Försvarsdepartementet Kommunikationsdepartementet

frivilligorganisationemaochTotaltörsvaret 6fordonsfrågor.ochtrafrk-irollLänsstyrelsemas
70ersättning.stöd ochuppdrag, frånoch slutsatserReferatZOOO-skiñet.införIT-problem- personuppgifterBehandling om denIT-kommissionenav anordnadhearing aven11 0totalforsvarspliktiga. 121/97.IT-kommissionens rapportdecember.18109gods.farligtförMyndighetsansvaret transport av Teknik,seminariumdemokr@ti. EttDigital omskolorganisation.l12militärsamordnadEn 1996novemberden 8delaktighetdemokrati och

Folkomröstningsutredningen, IT-anordnat avSocialdepartementet Kommunikationsforsknings-ochkommissionen
8hälsa.psykiskaungdomarsochbams 232/97.Röster IT-kommissionens rapportberedningen.om

24inte.räckerverkligheten PengarVälfärd i framtiden.Kristallkulan röstertretton om- -iBrister 313/97.IT-kommissionensomsorg rapport
51äldre.bemötandefråga 35bilagor.av trafrkpolitikeniom kurs +en Ny- inlevelseochkunskapmedOmsorg epokskiftet.inforSverige
52äldre.bemötandefråga 635/97.av IT-kommissionensom rapporten- och kojor.bland betong elektroniskAtt växa säkerpolicysvenskInför omenungdomarsochbarnsdelbetänkande anordnatseminariumEtt frånReferatom kommunikation. avett

frånområdenstorstädemasiuppväxtvillkor utsatta handelsdepartementetochNärings-IT-kommissionen,
61Storstadskommittén. 1996.decemberden lloch SEIS

betong. 73Rosor 6/97.IT-kommissionens rapportav
blanddelbetänkandetAtt växaantologi tillEn 122luftfartyg.iRättigheter

62Storstadskommittén.frånkojor ochoch medie-betong denhearingIT-kommissionens nyaom
72socialtörsäkringar. Andrakammarsalen,lagEn programvaruindustrin.om

ochvårdiInvandrare 124omsorg 1997-06-16.Riksdagen,-
76äldre.bemötandefråga 129Bilaga.av tidKollektivtrafik iom +en-



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Den svenskflaggade handelsflottans Försvarets fastigheter.
konkurrenskraft. 171 Former för kostnadseffektiv ochen
Nyckeln till MEGA-BYTET. 185 verksamhetsinriktad förvaltning. 144

Grunddata i samhälletstjänst. 146-Finansdepartementet Ett och bättre Europa EU:s utvidgning:större
Inkomstskattelag, del Samhällsekonomiska2 effekter.I-III. 156
Byråkratin i backspegeln. Enskilda näringsidkare.Femtio år förändring påav

Översynförvaltningsområden. skattereglema.7 178sex av
Flexibel förvaltning. Förändring och verksam-

Utbildningsdepartementethetsanpassning statsförvaltningens struktur. 9av
förAnsvaret valutapolitiken. 10 Den gymnasieskolan för 1steg steg.nya -Skatter, miljö och sysselsättning.11 Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och

svåraDet samspelet.Resultatstymingens framväxt 6-16 år. 21unga
och problematik. 15 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg. 37
Skatter, tjänster och sysselsättning. Besparingar i och smått. 69stort

Bilagor. 17+ Den gymnasieskolannya
Granskning granskning. problem och möjligheter. 107av -Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. 18 Att lämna skolan med rak Om tillrättenrygg -Kontroll Reavinst Värdepapper. 27 skriftspråket och förskolans och skolansom

demokratinsI tjänst. Statstjänstemannensroll och möjligheter förebygga och läs- ochatt möta
vårt offentliga 28 skrivsvårigheter.etos. 108
Europa och Europeiseringensbetydelse förstaten. Vuxenpedagogik i Sverige. Forskning, utbildning,
svensk statsförvaltning. 30 utveckling. Kartläggning.En 120

läraAtt En studieöver OECD:sgränser. Skolfrågor Om skola i tid. 121av en ny-förvaltningspolitiska samarbete.33 Utbildningskanalen. 148
Bekämpande penningtvätt. 36 Att omvärlden. Förslag till läroplanav erövra för
Myndighet eller marknad. förskolan. 157
Statsforvaltningens olika verksamhetsfonner. 3 8 Vuxenpedagogik i teori och praktik. 158
Arbetsgivarpolitik i staten.

JordbruksdepartementetFör kompetens och resultat. 48
Avskaffa reklamskatten 53 Svensk på EU-fat. 25mat-
Ministem och makten. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels-

fungerarHur ministerstyre i praktiken 54 försörjningen. 26
medborgarnasI tjänst. Alternativa utvecklingsvägar för EU:s

En samlad förvaltningspolitik för 57staten. jordbrukspolitik. 50gemensamma
Statsskuldspolitiken. 66 EU:sjordbrukspolitik, miljön och regional
Bosättningsbegreppet. Skatterättsliga regler för utveckling. 74
fysiska 75personer. Jaktensvillkor utredning vissajaktfrågor. 91en om-Uppföljning inkomstskattelagen. 77av Mat Miljö. Svensk strategi för EU:s
Försäkringsmäklare. lagöversynEn jordbruk i framtiden.av 102
Försäkringsmäklarutredningen. 79 Antimicrobial Feed Additives. 132
Reformerad stabsorganisation.80 Antimikrobiella fodenillsatser sammandrag. 133
Punktskattekontroll alkohol, tobak ochav jordbrukspolitikEU:s och östutvidgning. 150
mineralolja, 86m.m. Food and the environment, Swedish for thestrategy
Lokalförsörjning och fastighetsägande. future of EU agriculture. 151
En utvärdering fastighetsorganisation. 96statensav
Säkrareobligationer 1 10
Ett svenskt investerarskydd. 1/25
Bilen, miljön 126och säkerheten.
Effektivare statlig inköpssamordning. 130
Lag premiepension. 131om



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

trossamfundenochStatenArbetsmarknadsdepartementet
47egendomen.kyrkligaDenstöd föreffektivarelönebidrag.Aktivt Ett Sammanfattningamatrossamfunden.ochStaten avarbetshandikappade.5 55statliga utredningarna.från deförslagen58Personaluthyrning. 59förvaltningsform.VoksenåsensSvenskhemmetåtgärdarbetsmarknadspolitiskSamhall. En Television. 60SverigesinomBetal-TVBilagedel. 64+ kabelnät. 68iGrannlands-TVoffentligai spårenoch könmaktOm av Ägande- ochi SverigeMedieföretag -omvandling. 83organisationers 92radio och TV.strukturförändringar i press,och inkomster.Kvinnor, män världskulturförForumoberoende. 87ochJämställdhet 95kulturliv.rikarerapport ettomen-historiskamakten elvahalva essäerMot om- Sjöhistoriskadensamverkansforrner inomNyamotstånd. 113strategier ochkvinnors mäns 100museiverksamheten.Institutioner ijämställdhet.ochstyrsystem 103sändningsorter.förslagmedRapport omframtid. 114könsmaktensochförändring 106konstnärer.fond förEn ungalångt farvälellerframtidLjusnande ett ochinformations-StockholmiNobelcenter ett-i jämförandevälfärdsstatensvenskaDen kultur ochnaturvetenskap,kringaktivitetscentrum115belysning. samhälle. 117135makt och kön.Ledare, 140Fonogramersättning.136varför såolikalönerochKvinnors mäns - 141i tiden.Bokenkönssegregeradeglasväggar DenGlastak och 172TV-produktion.svensktill friBidrag137arbetsmarknaden. 183Arbete konstnärer.138och jämställdhet.Familj, makt 184konstnärsstöd.GenerellaFörhandlingarmakten.ochbarnenHemmet, om

139i familjen.ocharbete handelsdepartementetNärings- ochpengar
trygghet ochrörlighet-Arbetskraftens fria Sverige. 13Regionpolitik för helaBilagedel. 153jämställdhet + 16industriforskningsinstituten.utvecklaAttlönestatistik.ochMedlingsinstitut 201993-1996.Konkurrenslagen164bilagor.5+ st utveckling. 88förUpphandlinggrundarbetslivet pådiskriminering iFörbud mot 89begagnademed skrot ochHandeln varor.175sexuell läggning.av transportbidrag. 94Konkurrensneutraltarbetslivetdiskriminering iFörbud mot ay 123näringsförbud.effektivareEtt176funktionshinder.medpersoner 160östutvidgning.konsekvenser EU:sRegionala av

Översvärnningskatastrofen i PolenKulturdepartementet -
163och näringsliv.stöd från stattjänst. 14i kulturensIT Sverige. 167livsmedelsstrategi förEntrossamfundenochStaten standarder. 173iMiljöhänsynRättslig reglering enklare regler.ochBättreGrundlag- 186SmåföretagsdelegationensrapporttrossamfundLag om-

Svenskakyrkan. 41Lag om-
trossamfundenochStaten

42Begravningsverksamheten.
trossamfundenochStaten

ochegendomenvärdefulla kyrkligakulturhistorisktDen
43kyrkliga arkiven.de

trossamfundenochStaten
personal. 44Svenskakyrkans

trossamfundenochStaten
45finansiering.ochStöd, skatter

trossamfundenochStaten
46avgiftsbetalning.medverkan vidStatlig



Statens offentliga utredningar 1997

Systematisk förteckning

Inrikesdepartementet
Bättre information konsumentpriser. 19om

och arbete. 40Unga
Politik for unga.

2 bilagor. 71+ st
Medelsförvaltning i kommuner och landsting. 78
Allmännyttiga bostadsforetag.

Bilaga. 81+
Lika möjligheter. 82
Ändrad organisation for det statliga plan-, bygg-
och bostadsväsendet.90
Hantering fel i utjämningssystemet forav
kommuner och landsting. 93
Medborgarskap och identitet. 162
Räkna med mångfald. Förslag till lag

etnisk diskriminering i arbetslivet 174mot m.m.
Byggkvalitet for framtiden. 177
En plan-, bygg- och bostadsforskning. 182ny

Miljödepartementet
Förbättrad miljöinfonnation. 4
Följdlagstiñning till miljöbalken. 32
Övervakning miljön. 34av

hållbar kemikaliepolitik.En 84 1IlSkydd skogsmark.Behov och kostnader. 97av
Skydd skogsmark. Behov och kostnader.av
Bilagor. 98

vattenadministration.En livet. 99Vatten ärny
Agenda i Sverige.21

årFem efter Rio resultat och framtid. 105-
Förvalta med miljöansvar. Statsförvaltningens

forarbete ekologisk hållbarhet. 145
Miljön i utvidgat 149EU.ett
Miljösamverkan i vattenvården. 155
Kämavfall och Beslut. frånRapport seminariumett

beslutsprocesseni sambandmed lokaliseringom
slutförvar kämbränsle.använtettav av

Umeå 8-10 april 1801997.









IEEE
STOCKHOLMPOSTADRESS:10647

TELEFON:08-690FAX:08-690 9091919x,

-38-20806-7ISBN 91
0375-250XISSN


