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VIHO: Aspekter på det framtida arbetet  Förord 

1 Förord 
I denna rapport redogörs för hur VIHO-projektets forskargrupp tillsammans med en 
arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar i äldreomsorgen i Kortedala stadsdel 
i Göteborgs kommun vill att det framtida arbetet i äldreomsorgen ska se ut och fungera.  

Arbetet med projektet har bedrivits under hösten 2003 och våren 2004. Projektets deltagare 
har i en seminarieserie på tio tillfällen på olika sätt arbetat med frågan om framtidens arbete i 
hemtjänst och äldreomsorg.  

 

Arbetsgruppen i Kortedala har bestått av: 

 Eva Andersen, undersköterska från hemsjukvården nordost 

 Kjell Eriksson, undersköterska från Utbybergs äldreboende 

 Susanne Eriksson, undersköterska från Kvartsekelsgatans hemtjänst 

 Elisabeth Halvordssen, undersköterska från Kvibergs hemtjänst 

 Lena Hedberg, undersköterska på Sekelbo äldreboende 

 Anette Larsson, undersköterska på Kalendervägens hemtjänst 

Forskargruppen har bestått av: 

 Lena Eriksson, utbildare på Komanco AB 

 Niklas Johansson, doktorand, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi, 

 Bengt Sandblad, professor, Uppsala universitet, MDI-avdelningen, institutionen för 
informationsteknologi 

 Isabella Scandurra, doktorand, Uppsala universitet, institutionen för medicinska 
vetenskaper, biomedicinsk informatik och teknik 

Vi vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till Kortedala stadsdel, och där speciellt till 
stadsdelschef Lars Brickzén och till enhetschef Sebastian Nydén för deras mångsidiga stöd till 
projektet och arbetet med seminarieserien. 

Denna rapport utgör en del av en rapportserie bestående av följande rapporter: 

 
Aspekter på det framtida 
arbetet inom äldreomsorgen 

Beskriver i termer av aspekter projektets förslag på hur det framtida arbetet 
i äldreomsorgen kan se ut. 

Scenarier & Design Tillämpade beskrivningar av det framtida arbetets utförande i termer av s.k. 
scenarier; tillämpade i praktiska exempel. Vidare lämnas enkla förslag på 
hur resultatet av VIHO-projektet kan bidra till design av ett IT-stöd. 

VIHO-projektets 
arbetsmetoder 

En lite djupare beskrivning av metoden och forskningsansatsen som 
används 

Teknisk översikt av IT-stöd i 
äldreomsorgen 

Analys av befintlig mobil teknik och IT-system till äldreomsorgen 
presenteras tillsammans med ett urval av olika relaterade projekt. 

Slutrapport Sammanfattande slutrapport som med ett visst forskningsfokus kort går 
igenom VIHO-projektets upplägg, genomförande och resultat.  
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VIHO: Aspekter på det framtida arbetet  Inledning 

2 Inledning 
Fokus i denna rapport är ett antal viktiga aspekter som rör förutsättningarna för det framtida 
arbetet med äldreomsorg samt på vad som kan och bör gälla för det framtida arbetet, främst 
när det gäller värdegrund, organisation, kompetens och arbetsprocesser. 

Denna rapport behandlar de organisatoriska aspekterna av det önskvärda framtida arbetet och 
presenterar dessa i två huvudsakliga delar. I den första kapitlet, ”Framtida förutsättningar”, 
beskrivs den omgivning och de förutsättningar som antas kommer att råda år 2008, den tid 
som avses med förslaget på framtidens arbete. Den andra delen, ”Aspekter på det framtida 
arbetet”, innehåller mer utvecklade beskrivningar av alla de viktiga aspekter på det framtida 
arbetet som kommit fram under projektarbetet. 

2.1 VIHO-projektets uppgift 
Vår avsikt har varit att ta fram en vision, en målbild, för det framtida arbetet som kan utgöra 
en grund för att utforma den framtida arbetsorganisationen, nya arbetsprocesser, nya slags IT-
stöd med mera. Det övergripande målet har varit att utforma framtidens IT-stöd, men för att 
göra detta på ett så bra sätt som möjligt har vi först fokuserat på att definiera och utforma 
framtidens arbete som dessa IT-stöd ska stödja. På detta sätt utvecklar vi både arbetet och IT-
stöden.  

För att konkretisera "framtiden" har vi jobbat med ett perspektiv på fem år framåt vilket i 
seminarieseriens början blir år 2008. Vi har valt att lägga tidshorisonten för vårt förslag till år 
2008 för att kunna få ett överskådligt tidsintervall att överblicka. År 2008 är så pass nära i 
tiden att man på ett rimligt sätt kan bedöma hur det kan komma att se ut då. Samtidigt är det 
en del tid kvar dit, under vilken en hel del intressant kan komma att ske. 

Innehållet i denna rapport redovisar det som vi baserat på arbetet i seminarieserien anser vara 
viktiga aspekter på det framtida arbetet i äldrevård och omsorg. Aspekterna är utformade efter 
de framtida förutsättningar vi tror kommer att råda. De är också till viss del grundade på den 
organisation som finns idag i Kortedala stadsdel, Göteborg. 
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VIHO: Aspekter på det framtida arbetet  Sammanfattning - De centrala delarna av förslaget 

3 Sammanfattning - De centrala delarna av förslaget 

3.1 Självstyrande grupper 
 Arbetsgrupperna (dvs. ”teamen” eller ”arbetslaget”) ska vara mer självstyrande än de 
är idag. 

 Det innebär att arbetsgrupperna tar ett stort eget, lokalt ansvar. De rår över sin egen 
planering, sina egna resurser och kvalitetssäkringen av det egna arbetet. 

 Lokalt har man förutsättningarna att göra den effektivaste planeringen och de bästa 
prioriteringarna. Det är ju i arbetslaget som all kunskap om de faktiska förhållandena 
finns och det är där man vet vad som händer. 

 Alla har ansvar för planering, genomförande och utvärdering. Ledningsansvar kan 
fördelas inom gruppen beroende på kompetens, erfarenhet, intresse och läggning. 

 En tydlig ledning (coach) som står utanför gruppen fordras också. Att gruppen är 
självstyrande innebär inte att behovet av tydlig och effektiv ledning minskar. Det 
behövs någon som utifrån kan se hur gruppen fungerar, initiera förändring och 
utveckling samt i övrigt leda och följa upp utifrån sitt ansvar. 

3.2 Gemensamma vårdplaner 
Vårdplanen är basen för all planering och allt genomförande. Tydliga och gemensamma vård-
planer ska utarbetas för varje vårdtagare. De ska även kontinuerligt uppdateras. 
Biståndsbeslutet är i sin tur basen för vårdplanen. Vårdpersonal ska vara aktivt delaktig i 
biståndsbesluten. Bestämmelser för detta finns redan idag men följs dåligt. 

 Aktiviteterna ska hänga ihop i en kedja: Ett biståndsbeslut görs och en vårdplanering, 
som leder till en aktivitetsplanering, ett genomförande med en uppföljning och en, 
utvärdering. Resultatet av varje aktivitet ligger till grund för nästa aktivitet 

 Resultat från kedjan; rutiner, dokument och information, ska ha en enhetlig och känd 
struktur. 

 Men en plan blir det möjligt att följa upp och utvärdera. 

 Dokumentation så som ett resultat av arbetet i kedjan, ska ligga som grund för 
reguljära uppföljningar av biståndsbeslut. 

3.3 Utvärdering 
Det ska finnas en i praktiken fungerande utvärdering, så att alla strävar åt samma mål, gör rätt 
saker och jobbar effektivt. För detta fordras: 

 Vårdplaner med tydliga mål 

 Verktyg för informationstillgång och analys 

 Kompetens för att utföra utvärderingar på olika nivåer (speciellt i arbetslaget) 
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 Tid att göra det, dvs. det ska ingå i uppdraget 

3.4 Utökat ekonomiansvar 
Man ska ha ett utökat lokalt ekonomiansvar. Idag har man egentligen inget sådant alls, utan 
andra ansvarar för arbetsgruppens ekonomi vilket medför att medarbetarna har liten möjlighet 
att egentligen kunna påverka kostnaderna i förväg. Om man ska klara sig inom de givna 
ekonomiska ramarna och kunna utnyttja resurserna på effektivast möjliga sätt är större inblick 
och ansvar i ekonomin nödvändigt. 

 Störst kontroll och styrning ska finnas där kostnaderna uppstår, det vill säga i den 
praktiska verksamheten. Att man i efterhand, högre upp i organisationen, ser vad 
saker kostade ger ingen bra styrning. 

 Man ska kunna planera (framåt) för effektivt resursutnyttjande, inte först i efterhand 
se hur dyrt det blev. Det kan man bäst göra ute i gruppen. 

 Alla i gruppen är delaktiga och har ansvar, som en integrerad del av arbetet. För detta 
behövs kompetens, något som man idag oftast inte har. 

 Rätt information måste finnas på plats på rätt sätt. Man måste också ha verktyg för att 
enkelt kunna göra analyser, mätningar, se och reflektera över effekterna av olika 
beslut och planeringar m.m. Det gäller att skapa de bästa förutsättningar för att ha full 
kontroll på kostnaderna, för att då kunna vara fullt effektiv och göra de bästa valen 
utifrån de resurser som finns. 

Detta får inte ta mycket tid från vårdarbetet, men är viktigt eftersom det är den enda 
möjligheten för styrning och kontroll som gruppen har av sin verksamhet. För att utveckla 
verksamheter krävs att deltagarna kvalitetssäkrar genom att se vad som är planerat och följer 
det som bestämts. Självfallet ska man även högre upp i organisationen ha ett tydligt ansvar för 
ekonomisk planering och uppföljning, men det operativa görs effektivast ute i arbetslaget. 

3.5 Hemvård 
Vi har i framtiden en hemvård istället för hemsjukvård och hemtjänst. Med detta avser vi att 
den nuvarande organisatoriska och verksamhetsmässiga uppdelningen inte leder till ett 
effektivt och utvecklande arbete. 

Det görs idag dubbelarbete och man springer om varandra för att göra saker som kunde göras 
mer effektivt. Om man har en samlad organisation, med en bra planering, kan man utföra 
både hemtjänst och hemsjukvårdsinsatser på ett mer samordnat och effektivt sätt. 

Därigenom kan vi: 

 Bättre integrera verksamheter och aktiviteter samt uppnå en samsyn, arbeta utifrån 
samma mål, ha samma grundplanering 

 Bli flexiblare, kunna anpassa oss till vad som händer 

 Bättre utnyttja resurser och kompetenser 

 Vidga personalens kompetenser; Den anställde ges möjlighet att utföra olika sysslor 
och får på så sätt bredare bas av erfarenhet att stå på. 
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3.6 Utökad professionalism 
Professionalism i yrket bör beaktas och utvecklas. Man är inte ”hemsamarit” eller ”piga” utan 
en kvalificerad yrkesarbetare med en väldefinierad profession. Genom att ge större ansvar och 
också befogenheter samt bättre nyttja varje anställds kompetens, skapas större möjligheter för 
en personlig utveckling, högre kvalitet och därigenom en högre status i yrket. 

 Allas kompetens ska sedan ständigt underhållas och utvecklas. Man ska få använda 
sig av alla sina kunskaper. Det är idag så att man egentligen kan mycket mer än man 
får chansen att utnyttja i det dagliga arbetet. Det ska vidare tydligt framgå vilken 
kompetens alla har, så att man vet vad var och en kan och hur var och en kan rycka 
in. 

 Delegationen kan också ständigt utvecklas. Alla tillåts utvecklas och göra mer. Detta 
ställer krav både på den som ger och på den som får delegationen. 

3.7 Ett bra och hållbart arbete 
Vi vill skapa ett bra, attraktivt och hållbart arbete. Det ger effektivitet och man stannar kvar i 
arbetet. Men mycket fordras för att uppnå detta. Ett grundläggande sätt att uppnå detta är ett 
vidgat ansvar och större befogenheter. Vidare bör kompetensen i arbetet utvecklas (se förra 
punkten) och känslan stärkas av att man gör ett bra arbete. Det är viktigt att få höra att ”man 
är duktig”, gör ett viktigt och uppskattat arbete och är inte bara är ”dyr”. Belöningssystem av 
olika art behöver utvecklas där lön är en viktig bit men inte den enda. Andra exempel på 
belöningssystem är: 

 Friskvård för personalen, vilket visat sig vara högt uppskattat 

 En god arbetsmiljö i alla avseenden 

 Utbildning och fortbildning 

 Delaktighet i beslut 

Vårdplaneringen ska underlätta arbetet med att skapa balans mellan resurser och vårdbehovet 
i verksamheten.  Det är när man planerar vad som ska göras som arbetsbelastningen defini-
eras. Om man planerar för mer än vad man har resurser till så uppstår en obalans. Det är här vi 
vill se större möjligheter att lokalt delta i planeringen, så att man redan då skapar 
förutsättningar för ett arbete i balans. 

3.8 Utbildning och rekrytering 
Rätt utbildning måste finnas hos alla medarbetare. Man ska vara ”behörig” för det man jobbar 
med. Man måste få använda sina kunskaper, då utvecklas de, annars kommer de att urholkas. 

Vidareutbildning ska ses som en del av arbetet. Det kan till viss del handla om kurser, men 
mer om lärande i vardagen. Man lär av sitt arbete och av erfarna kollegor om man får chansen 
och stöd för det. 

En aktiv och kompetent rekrytering erfordras för att skapa bra grupper med rätt kompetens. 
Därtill ska det ges god handledning av nya medarbetare. Mentorer etc. kan bidraga till bra 
introduktion, handledning och att man trivs i sitt arbete. 
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3.9 Informationssamband 
En effektiv vårdkedja bygger på att det också finns effektiva informationssamband. För detta 
behövs tydliga informationskanaler och effektiva hjälpmedel för att nå och hantera informa-
tionen. All personal måste få nödvändiga kompetenser för att utnyttja detta. 

Äldreomsorgens samband med slutenvård, primärvård, privatvård m.m. behöver utvecklas 
och få effektiva IT-stöd. Detta är en generell och omfattande punkt som i fortsättningen 
kommer att utvecklas vidare. 

3.10 Anhörigvård 
En stor del av omvårdnaden (70 % enligt vissa uppskattningar) utförs av anhöriga. Det är 
viktigt att på olika sätt stödja dessa så att de orkar med. Avlastning, stöd, råd och tillfälliga 
insatser kan vara exempel på lösningar. Man kan också anta att denna typ av anhörigvård kan 
komma att minska i framtiden. Familjesituationer, som t.ex. att anhöriga inte bor i närheten av 
sina äldre, krav på ett "eget liv" med mera kan innebära att färre anhöriga kommer att vilja 
eller kunna ta på sig detta ansvar. I de fall att personer bor kvar längre hemma kan man också 
anta att vårdtyngden kommer att öka, vilket leder till större utmaningar för anhöriga och vård-
personal. Det blir då viktigt att effektivt stödja de anhöriga i deras insatser. 

3.11 Demografiska och epidemiologiska förutsättningar 
Det har på senare tid debatterats ganska mycket om huruvida det finns en ”demografisk 
bomb” eller ej, och i så fall hur omfattande den kan tänkas bli. Vad man avser är det faktum 
att befolkningen blir allt äldre och att vårdbehovet är klart relaterat till individers ålder. Detta 
medför att man i framtiden ska vårda allt fler som blir allt mer vårdkrävande. Det råder en del 
delade meningar om hur besvärlig denna utveckling kommer att vara, och vad som fordras för 
att upprätthålla kvantitet och kvalitet i omsorgen. En slutsats kan i alla fall vara att med den 
utveckling som man kan förvänta sig så kommer det inte att finnas några stora ”nya” resurser 
att tillföra äldreomsorgen i framtiden, utan kraven på effektiviseringar av olika slag kommer 
att vara mycket påtagliga. 

3.12 Utbildning och rekrytering till arbetet 
En lika stor ”bomb” som den demografiska kommer förmodligen den rekryteringsmässiga att 
vara. Med detta avses svårigheterna och möjligheterna att få nog mycket och nog kompetent 
personal till det framtida arbetet i äldreomsorgen. 

Medelåldern är i dag ganska hög, varför pensionsavgångarna kommer att bli stora. Det är 
redan idag svårt att få personal att orka och vilja stanna kvar inom yrket. Ännu fler kommer 
att behövas i framtiden, eftersom antalet vårdtagare ökar. Årskullarna bland de personer som 
utgör rekryteringsbasen är ibland små. Arbetet inom äldreomsorgen har idag inte alltid så hög 
status, varför det inte är så lockande att söka sig till de utbildningar som förbereder för en 
karriär inom äldreomsorgens professioner.  

Även om man lyckas vända på detta så ska äldreomsorgen konkurrera med andra sektorer av 
arbetslivet, där man står inför samma utmaningar. De unga som ska ut på arbetsmarknaden 
räcker helt enkelt inte till för de framtida behoven. Hur ska då äldreomsorgen klara av sina 
behov? 
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Som vi ser det måste ganska mycket förändras för att man ska klara av detta. Utbildning, 
kvalifikationer, status, lön och andra belöningar, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, vidare-
utbildning, handledning, flexibilitet m.m. är bara några exempel. 

I förslagen till framtida arbete har vi fokuserat mycket på att se till att förändra arbetet för att 
skapa förutsättningar för ett framtida attraktivt och uthålligt arbete. 
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4 Framtida förutsättningar 
Här redovisas de förutsättningar som vi tror kommer att gälla för organisation och arbete 
inom äldreomsorgen år 2008, dvs. de förutsättningar som våra förslag i övrigt måste utgå från 
och anpassa sig till. 

4.1 Omvärlden förändras 
Med "omvärld" eller ”omgivning” avser vi allt det som finns i verksamhetens omgivning och 
som påverkar förutsättningar, villkor och möjligheter för verksamheten och arbetet. Den nya 
verksamhet, arbetet år 2008, som vi ska utforma kommer att befinna sig i en omgivning som 
delvis är annorlunda än det som gäller idag. För att kunna vara realistiska i våra förslag måste 
vi skapa oss en hygglig bild av hur de nya förutsättningarna och villkoren kommer att se ut år 
2008. Vi har försökt beskriva dessa nya förutsättningar och på vilket vis de skiljer sig från 
dagens rådande förhållanden. Givetvis kan detta inte ses som en sanning, utan speglar de 
kunskaper och åsikter som deltagarna i projektet har, det vi uppfattat genom att studera 
planer, trender i samhället osv. 

 

Arbetet 2008 Arbetet idag 

Det är svårt att hitta en tydlig struktur för de olika delarna av de framtida förutsättningarna vi 
vill beskriva. Nedan följer ett antal aspekter så som vi behandlat dem i arbetsgruppen. 

4.2 Ökad privatisering 
Med ökad privatisering följer t.ex. en större konkurrens och krav på effektiviseringar med 
mera. Vi tror att privata entreprenörer kommer att öka, men inte bli någon dominerande del av 
verksamheten. 

I någon mån kan detta också leda till att man får betala för sin vård genom någon form av 
"äldreomsorgspeng", vilket i sin tur kan leda till en större segregering. Vi tror inte att detta 
kommer att genomföras annat än i mycket begränsad omfattning.  

Den största delen av äldreomsorgen kommer att bedrivas i kommunal regi och vara 
finansierad på i princip samma sätt som idag. 

tid 

Nu 2008 

Omvärldens förutsättningar,  

villkor för arbetet idag 

Omvärldens förutsättningar,  

Förändringar 

villkor för arbetet 2008 
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Vi tror också att driftformen, dvs. om verksamheten bedrivs i kommunal eller i enskild regi, 
inte på något avgörande sätt påverkar förutsättningarna för hur omsorgsverksamheten utförs. 
De förslag som vi tar fram för det framtida arbetet och för framtida IT-stöd har samma 
giltighet inom olika organisationer. Det finns absolut inget som hindrar en kommunal 
organisation att ge samma slags frihet till nya lösningar som man kan ha i en privat organisa-
tion. Det är inte driftformen som är styrande utan hur man förmår att tänka på nya sätt. 

4.3 Nya slags vårdtagare 
Vartefter vårdsektorn förändras så kommer hemtjänsten och hemsjukvården i framtiden att få 
ta hand om olika typer av vårdtagare, t.ex. sjuka barn. Terminalvården kommer att bedrivas i 
större utsträckning, vilket kan leda till ökad vårdtyngd utan att det ges nya resurser. Nya 
sjukdomsmönster och nya patientgrupper kan leda till nya krav, behov och prioriteringar. 
Framförallt kommer kraven på nya kompetenser och på en större flexibel organisation att öka. 

4.4 Yrkesrollen förändras 
En del av dagens vårdtagare ser inte hemtjänstyrket som en fullvärdig profession utan ser 
vårdgivaren som en "piga", ”hemsamarit” osv. I framtiden, med andra typer av vårdtagare och 
med större krav på effektivitet i arbetet, kommer hemtjänstarbete att i större utsträckning 
karaktäriseras av en förmedling av en omfattande och komplex omvårdnadsservice med 
ibland relativt avancerat medicinsk innehåll. Detta kan dock påverkas mycket av hur 
hemtjänstpersonalen och deras fackliga organisationer ser på sig själva och sitt uppdrag. Vill 
man sträva mot högre kvalifikationer och kompetens? Mot större ansvar och krav? Eller vill 
man stanna kvar på en lägre kvalifikationsnivå? 

Vi ser idag en tydlig vilja från statsmakterna, departement och socialstyrelsen t ex, att stödja 
en utveckling mot utökade krav och befogenheter inom hemtjänst och hemsjukvård, vilket i 
sin tur kräver utvidgade kompetenser och en ny yrkesroll. 

4.5 Kraven ökar 
Från anhöriga och vårdtagare kommer säkert kraven i olika avseenden att öka. Man kommer 
att kräva kvalificerad vård, god omsorg, serviceinställning, omfattande information, delaktig-
het i planering och beslut m.m. De som i dag är vana med en nära och något så när effektiv 
läkarvård kommer också att kräva minst detsamma om de i framtiden hamnar i en situation 
där de är i ett kontinuerligt behov av vård.  

Människorna kommer generellt att vara mer krävande och informerade om vad de har rätt till. 
Det kommer att bli en stor utmaning att kunna leva upp till alla sådana krav.  

4.6 Nya vårdformer  
Då vi idag reser och rör oss runt i olika länder i mycket större utsträckning än vad som gjorde 
förr kommer säkert även detta att avspeglas i den framtida vården. Svenska vårdcentra kan 
därför tänkas dyka upp utomlands för en permanent omvårdnad eller för en tillfällig rehabili-
tering. Man kan t.ex. tänka sig särskilda boenden i Spanien eller i svenska fjällen där vård-
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tagare vistas för kortare eller längre perioder. Även personalen kan tänkas växla arbete mellan 
olika sådana enheter. 

4.7 Internettjänster och virtuella team 
Kommunikation och samverkan via internet kan ge nya möjligheter till att organisera arbetet. 
Information kan göras tillgänglig oberoende av var man befinner sig. Medarbetare i en 
organisation kan kommunicera och samarbeta utan att träffas fysiskt. Givetvis kan mer tradi-
tionell kommunikation inte helt ersättas, men rätt använd ger tekniken nya möjligheter. 

Ett reellt vårdteam inom hemtjänsten eller på en vårdcentral eller ”virtuella” team i en 
”virtuell” vårdkedja kanske inte spelar någon roll? 

I framtiden ser vi kanske också "internetläkare" i större utsträckning. Kunskap och trygghet 
kan uppnås trots avsaknad av fysisk närvaro. Via olika telemedicinska system kan man upp-
rätthålla kontakter på ett snabbt och effektivt sätt. Sådana resurser kan även komma att 
användas som konsultspecialister som lätt kan anlitas av den ordinarie personalen i olika 
vårdsituationer. 

4.8 Utbildade patienter 
Utbildning av vårdtagare är bra och kommer troligtvis att ske i större utsträckning. Om vård-
tagarna är kunniga och informerade kan man dels skapa ökad trygghet men också lägga över 
mer eget ansvar på individerna och deras anhöriga. Det kan handla om att man är mer 
informerade om vad som pågår, vad som är planerat och vad som kommer att ske. Det kan 
också handla om att man kan göra mer egna vårdinsatser, dvs. kunna genom ”egenvård” ta 
över en del som annars måste göras av professionell personal. Exempel kan vara medicine-
ring, injicera insulin, lägga om sår m.m. 

Viktigt är då att alla delar av vårdkedjan bedriver samma typ av utbildning så att innebörden 
och förhållningssättet blir enhetlig.  

4.9 Bo kvar hemma 
I flertalet kommuner i landet är det idag ett uttalat politiskt mål att de flesta vårdtagarna ska 
bo kvar hemma så länge det är möjligt. Det finns flera fördelar med detta. Den främsta är att 
många gamla gärna väljer att bo kvar i sina hem framför att bo på någon institution samt att 
det för organisationen oftast är betydligt billigare med kvalificerad omsorg i hemmet än att 
inrätta nya särskilda boenden. 

Det råder dock till viss del en skepsis hos vårdpersonalen mot realiserbarheten i detta på sikt. 
”Alla gamla vill inte bo kvar hemma, de är rädda för ensamheten.” För många äldre är 
tryggheten den viktigaste faktorn, oavsett var man bor. Ska man bo kvar hemma i större 
omfattning än idag måste en rad förändringar genomföras, vilket är något vi ägnat stor kraft åt 
i vårt projekt. 

Denna förändring mot ökat kvarboende i hemmet leder förstås också till att de som kommer 
in i särskilda boenden har en mycket hög vårdtyngd. 
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Socialstyrelsen har också på senare tid varnat för en alltför snabb omvandling av vård-
formerna från särskilda boenden till kvarboende i hemmet. Trenden att sträva efter ökat 
kvarboende verkar dock hålla i sig, då det för närvarande är mest ekonomiskt fördelaktigt. 

4.10 Avgifterna 
Inom hemvården och speciellt inom dagens hemsjukvård kommer man att vilja minska 
kostnaderna för varje hembesök. Förutom att åstadkomma detta genom effektivare arbete 
kommer säkert avgifterna att ständigt debatteras. Man kan tänka sig att ha mer differentierade 
avgifter, vilket i sin tur kan styra efterfrågan av vård. Kanske gör man insatser som inte de 
mest prioriterade till valbara, t ex städning, och att dessa då får finansieras genom egen-
avgifter. Tjänsterna kan sedan utföras av den egna organisationen eller köpas på en mer öppen 
marknad. 

4.11 Frivilligorganisationer 
Vi ser en kommande ökad samverkan med frivilligorganisationer. En del enklare aktiviteter 
kan på detta sätt tas bort från den kommunalt bedrivna omvårdnaden, och ge plats för mer 
kvalificerade insatser. Det finns redan idag kommuner där detta är väl utvecklat, med sam-
verkansavtal, organisatoriskt stöd, uppgörelser om ansvarsfrågor m.m. Det är säkert inte några 
av de mer centrala insatserna som kommer att tas över på detta sätt, men en del insatser av 
mer social och stödjande art. 
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5 Aspekter på det framtida arbetet 
Med aspekter på det framtida arbetet avses ett antal utgångspunkter och förhållanden som vi 
vill slå fast som en grund för att utforma det föreslagna nya arbete i morgondagens äldre-
omsorg. Aspekterna är baserade på de värderingar som vi i projektet gemensamt utvecklat 
under arbetets gång. 

Nedan redovisas det som vi anser ska karakterisera arbetet inom äldreomsorgen år 2008 för 
att vi ska uppnå målen, under de tidigare beskrivna förutsättningarna. Först görs en samman-
fattning av kärnan i förslagen, sedan förs en mer utförlig diskussion om grunderna för de olika 
delarna. 

5.1 Värdegrund 
Vid arbete med människor är det den personliga värdegrunden som styr kvaliteten i det arbete 
som utförs. Värdegrunden är det rättesnöre som jag som vårdgivare ska hålla mig i när jag 
möter mina vårdtagare, för att kunna hålla en hög kvalitet i den omsorg jag ger och för att 
känna mig trygg i mina arbetsuppgifter. Min personliga värdegrund styr i stort och smått hur 
jag som person ser på andra människor och hur jag uppfattar att människor har rätt att bli 
bemötta. Värdegrunden blir det mått jag använder för att mäta värdet i det jag gör - och varför 
jag gör det.  

Den värdegrund som gäller år 2008, bygger på en humanistisk människosyn, vilket innebär ett 
empatiskt förhållningssätt byggt på tillit och respekt för vårdtagaren. ”Såsom du vill att andra 
ska vara mot dig, så ska du också vara mot dem” täcker mycket av det som värdegrunden står 
för.  

Vi ser vårdtagaren som en fullt ansvarig individ med rättigheter, att så långt det är möjligt, 
själv bestämma över sitt liv, fatta egna beslut rörande sin vård, och vi respekterar det beslut 
och val han eller hon gör. Vi ska genom ett bra bemötande stödja vårdtagaren genom att möta 
denne där han eller hon är.  

Det är viktigt att se individen utifrån ett helhetsperspektiv, där personalens huvuduppgift är att 
se till det friska hos individen och bevara det. Ett bra bemötande som bygger på respekt 
skapar förutsättningar för förtroende mellan vårdtagaren och vårdgivaren. 

5.1.1 Helhetssyn på människan 
En viktig aspekt som utgår från det humanistiska synsättet är att vårdtagaren alltid ska vara i 
centrum, dvs. all omsorg ska ske utifrån vårdtagarens villkor. All omvårdnad ska utgå ifrån en 
helhetssyn på människan som innebär att vi inte bara ser "den sjuka delen", utan också ser att 
bakom vårdbehovet finns mycket mer att ta hänsyn till och respektera - människan i vård-
tagaren. 

För att kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv måste det hela tiden finnas en dialog mellan 
de olika yrkeskategorierna om vad som är målet med den omsorg som utför. Det gäller alla 
yrkeskategorier, allt från vårdbiträde till läkare. 

Vidare ska det finnas ett öppet och inarbetat sätt att utbyta erfarenheter, tips och råd mellan 
kolleger. Det är viktigt eftersom det är genom att lära av andras erfarenheter som vi skapar 
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kvalitet - inte göra samma misstag flera gånger. Detta sätt att "lära av varandra" ger alla en 
tydligare bild av vad som är mitt men samtidigt vårt gemensamma ansvar. 

5.1.2 Förhållningssätt 
Det är i mötet med vårdtagaren som yrkeskompetensen sätts på prov. Min syn på det arbete 
jag utför och min förmåga att situationsanpassa mötet utifrån vårdtagarens behov, är vad som 
brukar kallas "professionellt förhållningssätt".  

En viktig grund i mitt förhållningssätt, är att ha en positiv inställning till mitt arbete och i alla 
lägen försöka göra det bästa utifrån de resurser som jag har tillgång till samt att försöka lösa 
de problem som uppstår genom att se möjligheter och inte bara "hinder". I min profession kan 
det också vara så att jag måste få vårdtagaren att se nya möjligheter utifrån en ibland 
förändrad livssituation.  

Mötet med vårdtagaren ska präglas av respekt, ärlighet och ödmjukhet vilket behandlas i 
avsnittet för värdegrund. 

 Respekt; att se till hela människan och respektera dennes beslut angående sitt liv. 
Respektera de tankar, kulturer och livsöden som finns.  

 Ärlighet; att vara uppriktig och sann även i svåra lägen  

 Ödmjukhet; att verkligen se sig som ett verktyg som finns till för den vårdbehövande 
där allt stöd utgår ifrån dennes vilja av vad som är "bäst". 

Naturligtvis finns det tillfällen när inte den vårdbehövande ”vet bäst”. Vid de tillfällena har 
gruppen resonerat sig fram till ett gemensamt förhållningssätt som bygger på kompetens och 
erfarenhet snarare än värderingar och gamla ”sanningar”. 

Som vårdare försöker jag vara trevlig, bjuda på mig själv och framför allt lyssna och vara 
lyhörd för vad vårdtagaren vill och menar. Jag försöker känna av att jag uppfattat saker "rätt" 
och att det är okay att föra information vidare till arbetskamrater. Jag tar ansvar för de arbets-
uppgifter jag tagit på mig och att jag också förmedlar viktig kunskap vidare till mina arbets-
kamrater. Jag är en viktig länk, som finns där för att serva kunden. Och genom att arbeta 
tillsamman så blir vi den starka vårdkedja som behövs för att arbeta på ett kvalitativt riktigt 
sätt år 2008. 

5.2 Omvårdnadskvalitet 
Att hålla en hög omvårdnadskvallite är viktigt ur många aspekter. Inte bara för att vårdtagarna 
ska få en bra, högkvalitativ vård och omsorg, utan även för att de som ger vården ska känna 
sig nöjda och stolta över sin insats och sitt arbete. 

En viktig aspekt för att uppnå en bra äldreomsorg är att få vårdtagaren att känna sig trygg med 
den vård som ges. Detta kan uppnås genom att visa tillit, empati och beakta den negativa 
känsla som äldre ofta får av att känna sig överflödiga och meningslösa. I detta är den 
personliga kännedomen och relationen med vårdtagaren viktig.  

Trygghet kan uppnås genom att informera vårdtagare om vad och varför vissa saker görs. 
Tryggande och kvalitetshöjande är att kunna tala om för vårdtagare när nästa besök kommer 
att ske, och kanske även att strax innan ringa och tala om att nu är vi på väg. 

Vikt bör även läggas vid att stimulera vårdtagarna mentalt och fysiskt. De bör aktiveras, 
komma ut på till exempel en promenad. För att motverka isolering bör sociala kontakter 
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uppmuntras och på olika sätt erbjudas. Detta kan ske genom att erbjuda aktiviteter och kunna 
informera om aktiviteter som redan finns. 

Det är viktigt att kunna ta sig tid för en pratstund. Genom att stimulera och stötta vårdtagaren 
att göra saker kan passivitet undvikas. Positiv uppmuntran och fysisk närhet som en kram 
ibland, är viktigt för alla människor. Det gäller att kunna hitta och se de olika behoven. 
Viktigt är också medbestämmande, att låta vårdtagaren själv bestämma och att stötta vård-
tagarens i sina egna beslut. I omvårdnadskompetens ligger förmågan att kunna se det lilla; att 
kunna tala om när ett tv-program som vårdtagaren tycker om börjar eller att vid rätt tillfälle 
kunna överraska med en god kvällsmacka. 

För att uppnå en hög omvårdnadskvalitet krävs att rätt bedömning görs i biståndsbesluten och 
att de preciseras noggrant. Vårdplanen som görs därefter ska stödjas av de praktiska resurser-
na så att rätt prioriteringar kan göras. Vidare bör uppföljning av insatser och biståndsbeslut 
ske mer kontinuerligt. 

En förutsättning för att man ska kunna åstadkomma denna omvårdnadskvalitet är att man har 
så goda kunskaper och erfarenheter att man känner sig trygg i sin professionella roll, samt att 
man har skapat rutiner för kvalitetssäkring, s.k. egenkontroll. 

5.3 Arbetskvalitet 
Det finns många faktorer som borgar för hög arbetskvalitet, men grunden är ett väl fungeran-
de arbetslag eller arbetsteam. 

I dag finns det mycket att utveckla när det gäller arbetslagen. De flesta grupper upplever att 
det finns en toppstyrning och en uppdelning av ansvar och befogenheter som missgynnar 
vårdtagaren och som också påverkar arbetsglädjen bland personalen. Att inte ha "pejl på 
läget" och möjlighet att i tid planera och få en fungerande verksamhet ger ökad stress, fler 
sjukskrivningar och otrivsel. Möjligheten att hinna "prata" med varandra har minimerats - då 
det inte finns någon tid. 

I ett framtida perspektiv är teamet eller arbetslaget en självstyrande grupp som planerar sin 
verksamhet själv med stöd av arbetsledningen. I arbetslaget tar man hand om varandra och 
planerar all verksamheten tillsammans. Det innebär att man använder arbetstiden på bästa sätt 
och gör "rätt" prioriteringar utifrån verksamhetens och vårdtagarens bästa. Det minskar 
stressen och personalen blir nöjd med sina insatser då de känner att de hinner med att utföra 
ett bra arbete. 

Eftersom gruppen i framtiden verksamhetsplanerar, så leder det till en rättvisare fördelning av 
arbetsuppgifter och att alla tar ett större ansvar vilket ger större entusiasm i arbetet. Det är 
självklart att ha ett gemensamt arbetssätt utifrån framtagna målformuleringar. Den anställde 
har hela tiden information om nuläget när det gäller allt ifrån ekonomi och bemanning till 
omvärldsfaktorer som kommer att påverka arbetet. Eftersom arbetslaget även har det 
ekonomiska ansvaret så blir det viktigt att följa upp och göra utvärderingar på det arbete man 
utfört, till exempel att se till att biståndsbesluten utförs korrekt utifrån beslut. 

All personal har utbildning och får också använda det dom lärt sig. Alla har delegation, och 
kompetens ses som en pågående process som hela tiden behöver underhållas. Tid är avsatt för 
kompetensöverföring mellan personal och rutiner finns för att hela tiden ha koll på den 
personliga kvalitetsnivån. Personalen har och fortsätter utveckla en gedigen kunskap om sitt 
arbete som bygger på både erfarenhet och ny kunskap. Man känner till lagstiftningen som 
finns och upplyser vårdtagarna om vilka rättigheter de har. 
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5.4 Ett förebyggande arbetssätt  

5.4.1 Vårdplan 
I framtiden värnar vi om ett förebyggande arbetssätt gentemot vårdtagaren, där vårdtagarens 
individuella önskemål och behov sätts i fokus och dokumenteras tydligt så att alla som arbetar 
kring denne vet exakt vad som gäller och varför.  

Idag ges inte en likvärdig vård till samtliga vårdtagare. Det beror på att varken de olika yrkes-
grupperna inom vård och omsorg eller ens grupperna internt exakt vet exakt vad en annan ur 
personalen gör då den vårdar eller utför servicetjänster hos den äldre. 

Med hjälp av en vårdplan, där tydliga mål sätts upp gemensamt, vet både personal och vård-
tagaren själv vad som krävs från var och en och vad som ska utföras och framförallt varför. 
En god överblick över vårdbehov, uppsatta mål, åtgärder för att nå målet och dokumentering 
av de delmål som uppnås leder till att vi på ett säkrare och snabbare sätt når de uppsatta målen 
och kunna utvärdera resultaten. När alla vårdgivare har tillgång till samma överblick vet man 
också att alla följer samma mål, och att man ger en likvärdig vård eller service som de andra. 
Men för att detta ska fungera krävs att man upprättar, förstår och använder en vårdplan på ett 
för arbetsprocessen smidigt sätt.  

5.4.2 Biståndsbeslut 
Ovan nämnda vårdplan är baserad dels på sjukhusets vårdplan, dels på den övriga personalens 
vårdplaner, anteckningar och omdömen som till exempel arbetsterapeutens, sjukgymnastens 
och omsorgspersonalens vårdplaner. Därtill baseras vårdplanen på de biståndsbeslut som 
kommunen gett vårdtagaren, och då förändring sker ska personalen på ett enkelt sätt se till att 
ett biståndsbeslut kan omprövas och ses över regelbundet. Det viktiga här är att biståndsbeslu-
ten stödjer det förebyggande och friskvårdande perspektivet. Mer om biståndsbesluten som 
grund för vårdplaneringen kommer senare i rapporten. 

5.4.3 Professionellt förhållningssätt 
Det är viktigt att man känner sig säker i sitt arbetssätt, dels för sin egen del, dels för arbets-
gruppen, men framför allt för vårdtagaren. Det ska inte finnas några oegentligheter, några 
osäkra faktorer som gör att olika vårdgivare beter sig olika åt. Professionalismen ska arbetas 
fram och betonas.  

Varje individ måste veta vilken professionalitet man har, samt känna sig säker och trygg i den 
rollen. För detta fordras dels rätt grundutbildning, men också en kontinuerlig utveckling av 
kunskaper och erfarenheter. 

5.4.4 Ge vårdtagaren den tid som behövs på sjukhus 
Ofta skiljer sig omsorgspersonalens åsikter och landstingets policy om vad medicinskt färdig-
behandlad är. Detta leder ofta till oförutsedda och oplanerade extrema vårdtyngder för den 
personal som förväntas stå redo när vårdtagaren plötsligt blir hemskickad. Om det beslutas att 
en vårdtagare ska vårdas hemma eller på ett särskilt boende ska också tillräckliga resurser till 
detta ges. 
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5.4.5 Vårda det friska 
Vårdtagarens fysiska och psykiska funktion ska stärkas och stimuleras i tid. Det är viktigt att 
alla vårdgivare har detta som fokus och hittar och kan ta vara på vardagliga situationer som 
för de äldre blir träningstillfällen. Det kan vara vanliga vardagshändelser som att den äldre 
tex. själv hämtar posten, läser tidningen, kammar sig eller öppnar dörren då hemtjänsten 
kommer. Det bör tydligt framgå av vårdplanen vilka mål man har i detta avseende och hur 
man ska agera för att stödja det friska. 

5.4.6 Idéer till nya omvårdnadsformer 
Man bör vara mycket öppen för idéer som innebär nya sätt att agera förebyggande, 
stimulerande och stödjande. Som exempel kan grepp som "stormarknadsdagen" nämnas. En 
busslast pensionärer får göra sina inköp själva på en stormarknad. Det krävs då en mycket 
liten personalstyrka för en stor grupp äldre och bussresan m.m. bekostas av stormarknaden. 
Övrig personal kan använda tiden till utbildning eller planering. 

Väntjänst, anhörig- och frivilligorganisationer kan också hjälpa till med underhållning och 
aktivering av olika slag; boule, bridge, bingo, sång och musik, kultur, handarbetstillfällen, 
högläsning, kyrkobesök eller andra utflykter. Idrottsklubbar kan hjälpa äldre med dagliga 
behov och samtidigt tjäna en slant på det.  

Samverkan med skola och förskola kan vara mycket givande både för de äldre och för barnen. 

Det är viktigt att personalen kring den äldre både vet vad som är på gång i närområdet och 
vilka intressen den äldre har, så att de kan agera "spindlar i nätet" för att föreslå aktiviteter 
och planera in dem tillsammans med de äldre. Därtill hör även vetskapen om vilka resurser 
och villkor som finns för att genomföra sådana aktiviteter, det kan vara både personaltillgång, 
anhörigberoende, ekonomiska resurser; privata och kommunala eller hur schemat ser ut för 
just den vårdtagare det gäller.  

5.4.7 Nya boendeformer 
De äldre bör vid behov få bo i boenden där de lättare kan umgås med andra och inte behöver 
bli ensamma. Tillsammans med andra i samma situation kan de finna meningsfulla aktiviteter 
och få känna gemenskap. På dessa ställen kan gemensamma resurser samlas, t.ex. distrikts-
sköterska, matsal, aktiviteter, terapi och mottagningar av olika slag. Samarbete mellan olika 
bostadsföretag, kommun och externa företag skulle gynna detta. 

Ett äldreboende kan tjäna som ett resursrikt äldrecentrum, dit alla äldre är välkomna, oavsett 
om man bor där eller i närområdet. Hemtjänstens personal är integrerad med äldreboendet, så 
att man får ökad kännedom om de äldre som finns i upptagningsområdet för äldreboendet, 
och så att de äldre känner igen personalen på boendet. Personalresurserna kan på detta sätt 
fördelas effektivare. 

5.4.8 Bättre samverkan med närstående 
Anhörigvårdare är idag den största gruppen av vårdgivare för äldre. I dag vårdas ca 70 % av 
de äldre vårdas av anhöriga. Samhället är beroende av de här insatserna. För att anhöriga både 
ska vilja, våga och orka ta detta ansvar så behövs olika former av stöd. Exempel på stöd kan 
vara: 
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 Att ge både vårdtagare och anhöriga utbildning och därigenom större insikt i den 
individuella vårdtagarens situation och eventuella problem.  

 Att erbjuda den anhörige vårdgivaren kompletterad och detaljerad information om 
den anhöriga på ett lättillgängligt sätt.  

 Att få support vid vilken tid på dygnet som helst 

 Avlastningshjälp vid behov   

Samverkan med närstående måste ske redan vid vårdplaneringen. På ett tidigt stadium kan 
åtgärder planeras och ansvar delegeras för en gemensam vårdinsats, där syftet ska vara att 
samverka runt individen, både för närstående och vårdpersonal. 

5.5 Organisation 
Med organisation menar vi ett antal olika aspekter på verksamheten. Vi beskriver nedan några 
olika organisatoriska principer och synsätt, synpunkter på den framtida arbetsorganisationen 
samt hur vi ser på den framtida samverkan mellan de kommunala ansvarsområdena och 
landstingets. 

5.5.1 Hemvård, inte hemtjänst och hemsjukvård 
Idag är äldreomsorgen ofta uppdelad i olika verksamhetsdelar, som delvis har parallella orga-
nisationer. Äldreboendena har sin organisation, hemtjänsten och hemsjukvården sina. Ibland 
finns en samordning och samverkan mellan dessa. Hur det lokalt ser ut varierar starkt mellan 
olika kommuner. Att ha organisationerna parallella med varandra leder ibland till problem 
som vi ser möjligheter att hitta lösningar på. 

Vi ser att vi i framtiden bör ha en hemvård istället för en uppdelning på hemsjukvård och 
hemtjänst. Den nuvarande organisatoriska och verksamhetsmässiga uppdelningen leder inte 
till ett effektivt och utvecklande arbete. Det görs idag en hel del dubbelarbete och man 
springer om varandra för att göra saker som kunde göras mer effektivt om det samordnades i 
en enhetlig organisation. 

I en samlad organisation, med en bra planering, kan man utföra både hemtjänst och 
hemsjukvårdsinsatser på ett mer samordnat och effektivt sätt. 

Därigenom kan man: 

 bättre integrera verksamheter och aktiviteter samt uppnå en samsyn, arbeta utifrån 
samma mål, ha samma grundplanering 

 bli flexiblare, kunna anpassa oss till vad som händer 

 bättre utnyttja resurser och kompetenser 

 vidga personalens kompetenser, man kan ansvara för fler arbetsuppgifter och få mer 
breddade erfarenheter 

5.5.2 Arbetsorganisation 
Det finns en stor potential i att utveckla arbetsorganisationen inom äldreomsorgen, främst 
genom att ge var och en större möjligheter till delaktighet och egen utveckling samt genom att 
utveckla ledningsfunktionerna. 
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Arbetslaget 

Arbetslagen är självstyrande enheter med eget planerings- verksamhets- och ekonomiansvar. 
Personalen gör all planering av verksamheten själva och med nära samverkan med andra 
arbetslag (delar resurser). Det innebär att man tar ett stort eget, lokalt ansvar. Man rår över sin 
egen planering, sina egna resurser och kvalitetssäkringen av det egna arbetet. Lokalt har man 
förutsättningarna att göra den effektivaste planeringen och de bästa prioriteringarna. Det är ju 
i arbetslaget som all kunskap om de faktiska förhållandena finns, där vet man precis vad som 
hela tiden händer. Alla har ansvar för planering, genomförande, utvärdering m.m. Man 
behöver ingen lokal chef, ledningsansvar kan fördelas inom gruppen beroende på kompetens, 
erfarenhet, intresse och läggning. 

När någon i personalstyrkan är sjuk och andra arbetslag inte kan täcka upp, så ringer teamet 
till vikariepoolen. Det är personal som kan hoppa in och jobba med kort varsel och som har en 
tjänst som "vikarie".  

Teamet utarbetar själva, utifrån de politiska direktiven olika målstyrande dokument som till 
exempel vårdplanering. Behöver någon fråga diskuteras med ledningen så träffas man och 
diskuterar frågan ute i arbetslaget. 

Man har egna schemalösningar som ger möjlighet att kombinera arbetet med ett rikt privatliv 
dvs. jag kan gå på den där danskursen som jag vill och den som har småbarn kan under en 
period välja att jobba mer helger och mindre tid på veckan, men hela tiden planeras tiden 
utifrån organisationens bästa. 

Eftersom planeringen är viktig så har medarbetarna full tillgång till all information som man 
behöver ha för att kunna göra en bra planering. Då gruppen utvecklas kommer olika individer 
i arbetslaget att ansvara för olika områden i verksamheten. Det är då viktigt att trycka på att 
ingen av dessa uppgifter eller områden är viktigare utan värderas lika i arbetsgruppen. 

Ledarskapet 

En tydlig ledning (coach) som står utanför gruppen fordras också. Att gruppen är själv-
styrande innebär inte att behovet av tydlig och effektiv ledning minskar. Det behövs någon 
som utifrån kan se hur gruppen fungerar, initiera förändring och utveckling samt i övrigt leda 
och följa upp utifrån sitt ansvar. 

Det är viktigt för en grupps utveckling att ha ett bra ledarskap. I det självstyrande arbetslaget 
utvecklas det personliga ledarskapet hos alla medarbetare. Alla växer som individer och tar ett 
större ansvar för verksamheten. Men för att klara detta behöver gruppen stöd. 

Den formella ledaren har en ny roll år 2008. Från att ha varit den som detaljstyr och talar om - 
hur det ska vara och hur arbetsuppgifter ska genomföras, så innebär rollen år 2008 att 
beskriva vad som behöver göras och pedagogisk leda samtalet fram till hur.  

Ledarskapet är ett viktigt stöd för att arbetslaget ska kunna utvecklas. I vissa grupper så är 
behovet av arbetsledaren stort och för andra grupper så är behovet mindre. Allt eftersom en 
grupp utvecklas så kommer ledarskapet att förändras och det är de framtida ledarna väl 
medvetna om. Eftersom grupperna efter hand tar ett större och eget ansvar så blir ledarens 
funktion en annan. Ledaren bör stödja grupperna genom att ha koll på saker som: 

 Vad händer i lagstiftningen som påverkar oss? 

 Vilka viktiga frågor som driver politikerna just nu? 

 Är det någon ny vårdtagarkategori som ska prioriteras? 

 Finns nya idéer? 
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År 2008 så förstår man att människor vill och kan utvecklas om man får de rätta förutsättning-
arna. Det blir viktigt att få tillgång till "rätt" information och möjlighet att processa det i 
arbetslaget så att det blir till ny kunskap om den verklighet personalen verkar inom. 

Det finns ingen existerande sanning utan den pedagogiska rollen kommer att handla om att få 
gruppen att se och acceptera en för gruppen gällande sanning. 

Idag finns olika ledningsfunktioner som t ex samordnare inom teamen. Sådana funktioner 
finns kanske kvar i framtiden, men blir då något som teamen själva organiserar och utser. 

Samverkan mellan kommun och landsting 

Skapandet av en organisation eller utgångspunkten i ett organisationstänkande utgår ifrån att 
det finns en genomtänkt plan, en tanke på hur det ska organiseras för att fungera på bästa sätt. 
Man skapar regler och gemensamt synsätt för att alla i organisationen ska arbeta åt samma 
håll utifrån samma prioriteringar och mål. 

Fördelarna med att skapa en organisation är alltså att få många människor att jobba åt samma 
håll, men nackdelarna kan bli att när omvärlden förändras så kan en allt för cementerad 
organisation bli ett hinder för de människor som arbetar där i stället för att vara ett välsmort 
maskineri. Risken är stor att det då uppstår frustration och besvikelse för de anställda istället 
för entusiasm och arbetsglädje. Människorna i organisationen upplever att de inte kan påverka 
och att beslut tas över deras huvuden. 

Eftersom omvärlden hela tiden förändras och det i en allt snabbare takt, så görs hela tiden 
omorganisationer. Dessa förändringar har inte alltid någon förankring ute på arbetsplatserna. 
Alla omorganisationer medför förändringar och det är viktigt att människor får vara delaktiga 
i processerna kring detta och kommunicera vilka konsekvenser förändringarna medför. 

År 2008 så har gränserna mellan landsting och kommun blivit tydligare och man har hittat 
nya och väl fungerande rutiner för att på bästa sätt tillvarata vårdtagarens (kundens) behov 
och samtidigt balansera ekonomin. I kommunen förstår den politiska ledningen vikten av att 
stödja arbetstagaren genom tydliga politiska beslut som visar vad som prioriteras och vad "det 
ska satsas på". 

Det finns en ständigt pågående dialog mellan "verkligheten" och den politiska ledningen. 
Detta bidrar till att politikerna får ett bättre underlag till de beslut som ska tas. Dialogen har 
utvecklats så att det nu är naturligt att alla i organisationen känner sina politiker och att man 
ofta har mindre möten med politiker där uppslutningen är stor. 

Det pågår organisationsförändringar nu som då, men nu görs det utvärderingar och 
konsekvensanalyser innan förändringen genomförs, och förändringen är väl förankrad och 
förstådd hos personalen. Att få möjlighet att förstå och processa förändringen är en viktig del i 
gruppens utveckling. 

Eftersom det finns en dialog mellan olika verkligheter, så finns det olika typer av boende-
försök. Allt från mindre enheter till större lösningar där man kan koncentrera resurserna till en 
och samma plats. Alla de olika boendeformerna har en gemensam grundinställning och det är 
att oavsett var pensionärerna bor så är de alltid välkomna att hälsa på och nyttja de olika 
aktiviteter som erbjuds. Man har också testat att starta boende former utomlands tex. Spanien.   

5.6 Vårdkedjan 
De olika momenten i äldreomsorgens vårdkedja måste bilda en fungerande och effektiv 
helhet. För att detta ska bli verklighet behöver flera delar av kedjan utvecklas och samverka 
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på ett bättre sätt än vad som görs idag. Bra metoder måste införas och berörda personer måste 
ges kompetens och tid för att genomföra alla delar av processen. 

Vårdplanen för en vårdtagare i äldreomsorgen är baserad dels på sjukhusets vårdplan, dels 
övrig personals vårdplaner, anteckningar och omdömen som till exempel arbetsterapeutens, 
sjukgymnastens och omsorgspersonalens vårdplaner. Därtill baseras vårdplanen på de 
biståndsbeslut som kommunen gett vårdtagaren, och då förändring sker ska personalen på ett 
enkelt sätt se till att ett biståndsbeslut kan omprövas och ses över regelbundet.  

 

Uppföljning & 
utvärdering

Biståndsbedömning

Vårdplanering

Aktivitetsplanering

Utförande

Dokumentering

Individuell 
vårdplan

Bistånds
beslut

Omvårdnads
anteckningar

Signerings- 
listor etc.

Aktivitet Resultat

Arbets-
schema

Åtgärds-
plan

Aktivitets-
registrering

 
Figuren beskriver hur de olika delarna i processen samverkar i vårdkedjan  

och vad de olika delarna resulterar i. 

5.6.1 Biståndsbedömning 
Vårdpersonalen "på golvet" efterfrågar idag en chans att se helheten av biståndsbedömningen, 
få möjlighet att delta på de möten som sker runt patienten samt att delta i de löpande besluten 
och påverka bedömningen. Idag är det inte säkert att biståndsbedömaren arbetar ute med vård-
tagarna och därför vore det bra med rutiner som kontrollerar att biståndsbesluten uppfylls och 
ses över regelbundet. Biståndsbesluten är den viktigaste grunden till vårdplaneringen och de 
måste tydligt synliggöras för organisationen som ska utföra dem. 

Idag händer det allt för ofta att vårdteamen ger vårdtagaren den vård som behövs, omedvetna 
om vad som beviljats i biståndsbedömningen. Detta kan medföra att en vårdtagare som 
beviljats en viss mängd vårdtid får mindre tid till förmån för någon annan vårdtagare som är 
mer vårdkrävande än vad som uppmärksammats i dennes biståndsbedömning. Omedvetna om 
biståndsbesluten fördelar personalen vårdtiden mellan vårdtagarna efter bästa förmåga. Då 
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vårdbehoven ökar utan att mer bistånd ges går organisationen på knäna och vårdtagarna får 
inte den vård de är berättigade till. Kräver en vårdtagare mer vård än vad som medgivits i 
biståndsbedömningen måste detta snabbt uppmärksammas, bedömningen uppdateras och 
göras om så att rätt resurser ges till vårdtagarna. 

5.6.2 Vårdplanering 
Vårdplaneringen är en av de viktigaste aktiviteterna kring en vårdtagare. Med vårdplanering 
menas här den planering som görs på den kommunala sidan gällande både omvårdnad och 
service och inte den vårdplan som utförs på sjukhuset. Både själva planeringen och dess 
genomförande borgar för kvalitet i vården och att vårdgivare och vårdtagare är medvetna och 
överens om vilken vård och omsorg som ska ges, respektive mottas. Vårdplaneringen är även 
en del av den ekonomiska planeringen - där tas de beslut som sedan leder till kostnader i form 
av uppdaterade behovsbedömningsbeslut. 

Arbetsgruppen har diskuterat vårdplanering och anser att det är: 

 Viktigt att arbeta tillsammans med möten (även kallade "ronder") med all personal 
som berörs från hemsjukvård och hemtjänst. På detta sätt kan kvaliteten i vården 
diskuteras. Dessa möten bör ske minst en gång i månaden. Vårdgivarna känner då 
större ansvar för sitt arbete och ser hela tiden resultatet av sina ansträngningar. Vid 
dessa möten behöver inte vårdtagaren själv vara med. 

 Viktigt att hålla måldiskussioner med hemtjänst, patientansvarig sköterska, rehab och 
läkare. Man får då se helheten av hur vården ska gå till, både i kommun och primär-
vård/landsting. Kolleger kan utbyta erfarenheter och kommunens personal kan få och 
få tips och råd av läkare och sjuksköterskor - och tvärt om! På detta sätt kan 
förhoppningsvis de längst ut i vårdkedjan känna ett större ansvar för omvårdnaden, 
och kanske även få större befogenheter? 

 Viktigt att en vårdplan sätts upp gemensamt, med tydliga mål och att man arbetar 
noga med den, så att både personal och vårdtagaren själv vet vad som krävs från var 
och en och vad som ska utföras och framförallt varför. Överblicken över problem, 
eller diagnos, uppsatt mål, åtgärd för att nå målet, dokumentering av de delmål som 
uppnås leder till att vi på ett säkrare och snabbare sätt når de uppsatta målen och 
resultaten utvärderas senare.  

 Viktigt att alla vårdgivare har tillgång till samma överblick så att man vet att alla 
följer samma mål, och att man ger samma vård eller service som de andra. Men för 
att detta ska fungera krävs att man upprättar, förstår och använder en vårdplan på ett 
för arbetsprocessen smidigt sätt. Genom vårdplanen lär man sig varför man gör vissa 
saker, och varför vissa gör olika saker. 

Kontaktmannen ska vara med i vårdplaneringen och anhöriga bör involveras. Alla anhörig-
kontakter ska dokumenteras och vara uppdaterade.  

Det är mycket viktigt att vårdplanen är aktuell och att rutiner finns för regelbunden 
uppföljning av vårdplaneringen. Vårdplanen ska alltid vara ett aktuellt och synligt underlag 
för de aktiviteter som ska utföras och efter varje besök skrivs de åtgärder som utförts ner. 
Dessa läses av den som går dit nästa gång, eller av mig själv. Personalen håller sig uppdaterad 
genom vårdplanen och dess dokumenterade utförda åtgärder och eftersom både vårdplanen 
och utförda åtgärder är tillgänglig och överskådlig blir man säkrare i sitt arbetssätt och mer 
professionell i sitt bemötande. Vid personliga överlämningar mellan "skiften" får man chans 
att diskutera saker om något är oklart. 
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5.6.3 Aktivitetsplanering 
Som ett resultat av vårdplaneringen görs aktivitetsplanering. Med detta avser vi olika typer av 
daglig planering så som diverse schemaläggning och bokningar. Redan idag finns ett antal 
elektroniska schemaläggningssystem på marknaden. Det gäller för kommunerna att inse att 
den investering man gör i ett sådant system betalar tillbaka sig i besparad tid för personalen. 
Dessa program för schemaläggning kan vara mer eller mindre omfattande. De enklaste är 
integrerade i kommunens personaladministrationssystem och de mer avancerade programmen 
kan till exempel individuellt mäta tiden som en viss personalgrupp lägger ner på en viss 
aktivitet. Systemens viktigaste uppgift är att kunna göra en  utvärdering och uppföljning av 
arbetet för att ge personalen en överblick över hur deras vardag egentligen ser ut. Genom att 
belysa "tidstjuvar" och arbeta fram lösningar som motverkar dessa har man även 
kvalitetssäkrat vården genom bättre planering av tiden. Belysas bör i detta fall vikten av 
kontinuitet, utvärdering och uppföljning! 

5.6.4 Utförande av vård och omsorgsaktiviteter 
Själva genomförandet av omvårdnadsaktiviteterna har inom omsorgen idag sällan något stöd 
av informationsteknologi eller på något sätt tillgång elektroniskt lagrad information. Det finns 
dock många aktiviteter som skulle behöva ett sådant stöd i själva genomförandet, ofta i form 
av informationstillgång för att snabbt fatta ett korrekt beslut. Exempel på vård och 
omsorgsaktiviteter som skulle kunna underlättas genom IT-stöd:  

 Dokumentation av genomförd vård och omsorgsaktivitet 

 Delning och distribution av läkemedel  

 Rekvisition och beställning av läkemedel, förbrukningsmaterial och mat 

Det skulle underlätta både för vårdgivaren i det specifika skedet och för spridning av 
information till andra. Stor del av dagens dubbelkontroll (- Har du beställt nya sprutor till 
NN?), eller otrevliga upptäckter (som att ingen beställt sprutorna) skulle på detta sätt kunna 
undvikas. Att avlasta vårdgivarens minne, genom att snabbt och på plats dokumentera att till 
exempel delning och distribution av läkemedel är avklarat, skulle minska stressen under 
arbetsdagen. Arbetsgruppen har i VIHO-projektet även diskuterat olika medicintekniska 
produkter som skulle kunna underlätta i arbetet, så som en fingertuta för att mäta 
blodsockerhalten, syrehalten i blodet, insulin, mm. Att kunna ha tillgång till en bilddatabas 
över t.ex. en viss typ av sårs läkningsprocess när man står framför såret, skulle också ge en 
mer kvalitativ vård än idag. 

5.6.5 Dokumentation, uppföljning & utvärdering 
Genom att föra en noggrann dokumentation, men som inte är för arbetsbelastande, uppnås en 
effektiv kvalitetssäkring. Dokumentationen kan röra sig om enkla saker så som listor, t.ex. 
duschlistor eller signeringslistor av olika slag. Dessa är ett konkret och mycket viktigt verktyg 
för att hantera, kontrollera och följa upp de dagliga omvårdnadsaktiviteterna. För att 
underlätta arbetet med dokumentationen måste även metoder och rutiner utarbetas för att 
säkerställa att alla för samma typ av dokumentation på samma sätt. Alla måste strävar åt 
samma mål, gör rätt saker och jobbar effektivt.  

Förs en god och effektiv dokumentation kan den enkelt användas till att följa upp om 
biståndsbeslutet uppfyllts och om aktiviteterna i den individuella vårdplanen utförts. Detta 
ligger sen till grund för utvärderingar i form av nya biståndsbedömningar och beslut. På detta 
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sätt framgår det fortlöpande om en vårdtagare får mer eller mindre av den omvårdnad den i 
enligt biståndsbedömningen är berättigad till.  

5.7 Omvårdnadsdokumentation 
Genomförandet av en vårdaktivitet, som t ex såromläggning i hemmet, delning och utdelning 
av medicin, ska alltid avslutas med att aktiviteten dokumenteras. Det kan resultera i en 
anteckning i ett rapportblad, i en omvårdnadsjournal eller en signatur på en signeringslista för 
läkemedel. Oavsett hur och i vilket dokument noteringen ska göras, så bör den helst utföras i 
samband med eller så snart som möjligt efter själva aktiviteten. Risken är annars stor att viss 
information faller i glömska eller att vårdgivaren pga. att så många noteringar ska 
dokumenteras senare under eftermiddagen känner sig stressad hela dagen. Idag är postit-
lappar ofta det enda stöd personalen har för dokumentation på plats, vilket varken är säkert 
eller särskilt effektivt. Genom enkla och snabba metoder för att dokumentera på plats minskas 
mängden dubbelarbete och vårdpersonalen avlastar sina hjärnor och kan fokusera på andra 
direkt vårdrelaterade uppgifter.  

Då dokumentationen utförs i samma aktivitet som själva vårdgenomförandet, blir även under-
laget för nya beslut mer rättvisande. Om den tidigare skrivna anteckningen finns med till 
nästa möte med vårdtagaren kan man även få en överblick över hur status är för denne. ”Vad 
har hänt NN under de dagar jag inte har jobbat?” Att informationen om vårdtagarna är aktuell 
är mycket viktigt för en kvalitativ vård.  

Att alla vårdgivare, oavsett yrkesroll, får tillgång till information om vårdtagaren som är 
viktigt för just dem är också av stort intresse. Det finns idag vårdgivare som går så långt att de 
säger att de inte kan behandla en patient om de inte ges åtkomst till patientens alla journaler. 
När syftet är att ge en kvalitativ vård och medgivande från vårdtagaren finns, är det idag 
heller inte svårt att bygga en teknisk lösning som följer gällande lagar om både säkerhet och 
sekretess, men denna fråga har arbetsgruppen inte behandlat på djupet än. Att olika yrkes-
grupper, t ex hemsjukvård och hemtjänst, primärvårdmottagning och sjukhus skulle ha nytta 
av att se varandras dokumentation kring en vårdtagare, t.ex. senaste anteckning, 
läkemedelslista, labblista och status är inte svårt att förstå, men idag nästan omöjligt att 
genomföra pga. de höga murar som finns mellan landsting och kommuner. 

Den information som "ägs" av respektive yrkesgrupp borde också markeras så att man tydligt 
ser varifrån informationen kommer, vem som har signerat den och i den bästa av världar 
skulle den även vara anpassad så att den passar sin målgrupp. Tag som exempel en 
läkemedelslista som idag är en läkares dokumentationsverktyg. Den skulle behöva se radikalt 
annorlunda ut för hemtjänstpersonal och sköterska med tanke på deras annorlunda behov. 
Utifrån hemtjänstens och sköterskans behov ska det i deras version av läkemedelslistan tydligt 
framgå vad läkemedlet ges för, i vilken dos och vid vilka klockslag. Utställd medicin behöver 
sällan visas alls. Läkaren å sin sida kan vara behjälpt av hemtjänsten som besöker vårdtagaren 
ofta och lättare får reda på om vårdtagaren tar annan ej förskriven medicin eller något 
naturläkemedel. 

5.8 Ekonomihantering 
Man bör i framtiden ha ett utökat lokalt ekonomiansvar. Idag har man egentligen inget sådant 
alls, utan andra ansvarar för gruppen utan att egentligen kunna påverka kostnaderna i förväg. 
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Om man ska klara sig inom de givna ekonomiska ramarna och kunna utnyttja resurserna på 
effektivast möjliga sätt är detta nödvändigt. Störst kontroll och styrning ska därför finnas där 
kostnaderna uppstår. Att man i efterhand, högre upp i organisationen, ser vad saker kostade 
ger ingen bra styrning. 

Alla ska vara delaktiga och ha ansvar för detta, som en integrerad del av arbetet. Kompetens 
behövs för detta, något som man idag inte har. 

Rätt information måste finnas på plats på rätt sätt. Man måste också ha verktyg för att enkelt 
kunna göra analyser, se effekter av olika beslut och planeringar m.m. Det får inte ta tid från 
vårdarbetet, men ständigt finnas med i planering och beslut. Man ska se vad som är planerat 
och göra exakt det. Man ska se vad olika aktiviteter, material, vikarier m.m. kostar. 

I dag sker ekonomistyrningen alltså till stor del via uppföljningar på en administrativ nivå. 
Detta innebär att man ser "i backspegeln" vad saker och ting kostade under föregående månad 
(eller i värsta fall år). Då har kostnader redan uppstått och man kan bara konstatera att det 
blev för dyrt. Det vore betydligt effektivare att göra som man normalt gör i sin egen privata 
ekonomi: att planera framåt. Man ser vilka resurser man har att tillgå, vad som ska göras, vad 
detta troligen kommer att kosta, vilka eventuella förändringar av olika art som kan komma att 
inträffa och som man behöver ha beredskap för och så vidare. Denna form av ekonomi-
styrning genom att planera för framtiden bör effektivast göras där alla kvaliteter och alla 
kostnader uppstår, det vill säga längst ut i verksamheten. För att detta ska bli möjligt måste 
ansvar, kompetens, information och nödvändiga verktyg för kalkyler med mera finnas 
tillgängliga. Här kan bra och anpassade IT-stöd göra stor nytta!  

Självfallet ska man även högre upp i organisationen ha ett tydligt ansvar för ekonomisk 
planering och uppföljning, men det operativa görs effektivast ute i arbetslaget. 

Några praktiska exempel: 

 Budgetkoll: "Ibland får man ett papper som är ganska svårt att förstå." Det är inte ofta 
det informeras på ett tydligt sätt om budgetarbetet. Om man är involverad och 
informerad om den ekonomiska planeringen och uppföljningen så ökar chansen att 
den blir förstådd och följd. 

 Uppföljning av beviljade bistånd kan göras på ett nytt sätt. Idag finns ofta en obalans 
mellan beviljade bistånd och utfört arbete. Men gör mer än man får betalt för, vilket 
leder till budgetöverskridanden. Om man hela tiden ute i verksamheten tydligt ser vad 
som är beviljat och vad man planerar att utföra kan man hela tiden se till att 
verksamheten är i ekonomisk balans. Eventuella förändrade planer kan hela tiden 
utvärderas mot deras ekonomiska konsekvenser.  

 Det förefaller som om hemsjukvården ofta jämförs genom att räkna antalet hembesök 
som görs per dag. En helt galen jämförelse då ett hembesök kan variera i tid mellan 
fem minuter för en insulinspruta till två timmar för en avancerad såromläggning eller 
en diskussion med anhörig till en mycket sjuk vårdtagare. Man måste vid 
utvärderingar se på verksamheten på ett annat och mer detaljerat sätt. 

Ekonomin i framtiden 

En ständig källa till oro är att en framtida sämre ekonomi kommer att ge allt sämre resurser 
som urholkar kvalitén. Man är van att höra budskapet att "man är dyr", att "man har för höga 
kostnader", att "man måste bli effektivare" och så vidare. Det är viktigt att man blir överens 
om hur verksamhetens ska se ut, vilka resurser som finns, vilka ekonomiska spelregler som 
ska gälla, så att man vet vilka villkor som gäller även på lite längre sikt. 
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5.9 Skapa ett bra och attraktivt arbete 
Långt fler vårdgivare kommer att behövas i morgondagens äldreomsorg än vad som finns 
idag. Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer att vara hög, och ska unga människor 
attraheras att jobba inom vården måste arbetet uppfattas som bra, intressant, utvecklande och 
belönande. Man måste både göra arbetet till ett "bra och uthålligt arbete" och höja dess status, 
både för arbetstagaren själv och hur omgivningen ser på arbetet. Viktigt för arbetsrollen i 
detta sammanhang är då t ex: 

5.9.1 Kompetens 
Det är viktigt att vårdgivarna får göra det de är utbildade för och har kompetens till. Idag är 
det vanligt att man inte får göra saker som man egentligen har kompetens för. Det bör även 
finnas utrymme för specialisering av kompetens, att få ta ökat ansvar, bli specialist i något 
och kunna växa i arbetsuppgiften. En kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling 
för till exempel demensvård bör finnas. På detta sätt ges den anställde möjlighet att utvecklas 
och att klättra i yrket.  

5.9.2 Löneutveckling 
Det ska löna sig att vara duktig på sitt arbete och att visa solidaritet med organisationen och 
sina kollegor. Det ska även löna sig att ha en högre kompetens och att göra ett bra arbete. 
Viktigt i detta sammanhang är att det finns tydliga kriterier för belöning och lönesättning.  

Vissa kriterier finns redan idag men är luddiga. En tydlig kunskapsstege och lönetrappa efter-
frågas där en individuell lön är kopplad till tydliga kriterier. Detta är ett sätt yrket kan nå en 
högre status. Generellt ska en hög kompetens och standard i hela personalgruppen främjas och 
utvecklingen till ett A- och B-lag motverkas. 

5.9.3 Belöningssystem 
För att skapa ett attraktivt arbete är det viktigt med belöningar. Belöningar kan vara olika 
saker:  

 Att få jobba med rätt bemanning och personaltäthet, dvs. att de resurser arbetet kräver 
finns tillhanda 

 Att ges möjlighet till medbestämmande i arbetsgruppens arbete 

 Att få feedback uppifrån på sitt arbete, att bli sedd och tydligt uppskattad efter sin 
prestation  

 Att arbeta med förutsättningarna att eventuellt överskott i verksamheten går till 
verksamheten och personalen 

 Att få bestämma över sin egen arbetstid genom att man själv rår över den egna tids-
planeringen 

 Att kunna skapa nya, personliga, karriärmöjligheter, tex. genom att få ökad 
delegation, kompletterande utbildningar, få ledningsfunktioner etc. 

 Att erbjudas friskvård 

Belöning kan också vara sociala aktiviteter, såsom utflykter och festligheter. 
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5.9.4 Säkerhet 
Personal från hemtjänst och hemsjukvård belyser ofta vikten av att känna sig säker och trygg 
under sitt yrkesutövande. De rör sig ute mellan olika vårdtagare, även mörka nätter och i 
skumma trappuppgångar. Ofta gör man detta i par, men det känns inte alltid som en tillfreds-
ställande säkerhet. Även en del vårdtagare kan uppfattas som farliga. Vissa är psykiskt sjuka 
och dömda för våldsbrott. Åtgärder för att öka säkerheten och känslan av trygghet behövs. I 
första hand gäller det att ha rätt mängd personal på rätt ställe och i andra hand kommer 
tekniska lösningar som larm, GPS-system etc. Tekniska lösningar ska inte ersätta personal 
eller användas som ett argument för att man ska kunna jobba ensam under en kväll. 

5.9.5 Arbetsrotation 
Vård- och omsorgsuppgifter ska kunna roteras så att den anställda kan få ett omväxlande 
arbete genom att ha olika roller och uppgifter under olika perioder. Jobbar man på en tung 
avdelning kan det vara skönt att få byta under en tid till exempelvis omvårdnad, terapi och 
köksarbete. Detta bör dock göras på ett planerat sätt och i samförstånd med berörd personal. 
En annan viktig vinst kan också vara att man genom omflyttning utnyttjar personalen mer 
effektivt då arbetsbelastningar varierar mellan olika delar av verksamheten. 

5.9.6 Tekniska hjälpmedel 
Lämpliga hjälpmedel ska finnas till hands och kunna användas av hela personalstyrkan. Med 
tekniska hjälpmedel avser vi personligt förskrivna hjälpmedel från hjälpmedelscentral 
respektive grundutrustning, t ex lyftar, elreglerbara sängar och annan teknik. Vi avser också 
rent informationstekniska sådana som t ex IT-stöd för vårdplanering, schemaläggning, 
dokumentation, kommunikation m.m. 

Vi utvecklar inte detta mer här, eftersom just de informationstekniska hjälpmedlen är det 
centrala i flera av de övriga rapporterna från projektet. 

5.10 Rekrytering 
Mycket tyder på att det kommer att bli svårt att i tilläckligt hög utsträckning hitta kompetent 
personal och att få ungdomar att söka sig till omvårdnadsyrket genom att välja en kvalificerad 
yrkesutbildning. Många väljer idag att fortsätta på högskola. För att locka fler att söka sig till 
yrket är en viktig åtgärd att verka för en höjning av yrkets status. Mer information bör spridas 
till grundskolan om vårdyrket och rekrytering till utbildningar bör förbättras. 

En viktig aspekt i anställningsförfarandet är att anställa folk med rätt kompetens och sedan se 
till att de verkligen får använda sig av den. Undersköterskor har rätt grundutbildning och kan 
utföra många uppgifter. De får dock i sitt arbete inte alltid utföra de uppgifter de utbildats för.  

5.10.1 Vikarieanskaffning 
I dag går stor tid åt till att skaffa fram vikarier. Ibland är det arbetsledaren som har som 
uppgift att ”ringa in” vikarier, i andra organisationer så har man löst problemet på annat sätt. 

Ett antal faktorer spelar roll för vikarieanskaffning: 

 Det är svårt att få tag på kompetent personal 
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 Det finns inte så många vikarier som kan hoppa in med kort varsel pga. familj och 
annat 

 Det är svårt att vara vikarie eftersom jag ofta ska utföra ett många gånger svårt arbete 
utan att ha tillgång till den information jag behöver 

 Tiden till att bli introducerad finns oftast inte 

 Vårdtagaren känner inte igen vikarien vilket kan skapa otrygghet 

 Ibland sätts det in vikarier fast det inte behövs och ibland sätts det inte in vikarier fast 
det skulle behövas (vikariestopp) 

 Den ordinarie personalen vet att det är svårt att få tag på vikarier och det innebär att 
kamraterna får gå kort, alltså går man till jobbet fast man är sjuk och borde vara 
hemma. 

 Som vikarie ska du arbeta som om du tillhör arbetsgruppen, men när det gäller att åka 
på utbildning så är du plötsligt inte ”ordinarie personal” och ställs då utanför gruppen. 

 Det är få personer som klarar av att leva enbart på en vikarielön  

 Det är en ofta osäker arbetssituation som vikarierna tvingas leva i. Situationer kan 
uppstå då vikarien inte vågar säga nej av rädsla för att kanske inte bli tillfrågad igen. 

Alla faktorer visar att det finns mycket att vinna när man ska jobba med biten vikarie-
anskaffning. Det finns dock en hel del lösningar på delar av problematiken för tillsättandet av 
vikarier. 

Bemanningsservice 

Man anställer kompetenta undersköterskor som arbetar fast anställda i en bemanningsenhet. 
De har en något högre lön än andra undersköterskor i organisationen pga. att de förväntas 
planera sitt arbete flexibelt utifrån organisationens behov. De hyrs mot en avgift in vid behov 
av de olika arbetslagen i organisationen och gör därför sina egna scheman utifrån de 
bokningar som finns. Fördelarna är att man snabbt får kompetent personal och någon behöver 
inte lägga ner tid på att ”ringa in” vikarier. Man får dessutom något så när ”kända” personer 
för vårdtagarna. 

Poolsystem 

Ett antal vårdbiträden och undersköterskor är kopplade till en pool enhet där det finns en 
person som är planerare som både tar emot och bokar upp jobben till vikarierna Fördelarna är 
som exemplet ovan. 

Privata alternativ 

Några kommuner har avtal med ett privat serviceföretag som tar emot anmälan om 
vikariehjälp och skickar ut lämpliga vikarier. Fördelarna är att det åtgår lite tid för 
vikarieanskaffningen men nackdelarna är att serviceföretaget ibland inte ligger på orten och 
inte har lokalkännedom. 

Höjd grundbemanning 

En del arbetslag har istället för vikarier lagt in en högre grundbemanning som ska täcka 
eventuella sjukskrivningar. Man planerar sin verksamhet själv och kan ”lätt” ändra scheman 
och annat för att kunna täcka upp vid frånvaro. 
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Fördelarna är att arbetslaget blir mer flexibelt i sitt sätt att planera och arbeta. Man tränas i att 
se olika möjligheter att lösa problem med frånvaro. Undersökningar visar också att sjukfrån-
varon är lägre i dessa arbetslag. 

Självstyrande arbetslag 

Ett arbetslag som är självstyrande har arbetat upp rutiner för att ha koll på sin egen verksam-
het och har ofta byggt upp ett nätverk av duktiga vikarier som man kan ringa till vid behov. 
Där inser man vikten av att ha ”kända människor” som vikarier och man är ”rädd om” dessa. 
Man ser dom som en verklig tillgång inte bara som vikarier att ta in vid frånvaro, utan också 
för att ge viktiga indikationer över hur gruppen jobbar. Det är lätt att bli ”hemma blind”, och 
en utomstående kan ge värdefull feedback när det gäller både kvalitet utåt mot vårdtagare som 
inåt mot organisationen och vårdteamet. 

Eftersom man har full kontroll över den egna verksamheten så är det inte alltid som vikarier 
sätts in fast det finns en bortafrånvaro. Man kollar noga upp om det finns resurser i andra 
arbetslag att tillgå föst eller om resursbristen går att lösa på annat sätt.  

5.11 Kompetens och utbildning 
Kompetens är ett nyckelbegrepp i vården i dag och kommer att så vara även 2008. Ordet 
kompetens kommer från latinets competentia och betyder: gemensamt sträva efter, 
tillsammans försöka vinna. I det svenska språket definieras ordet som: behörighet, skicklighet 
och erforderliga kvalifikationer. 

Kompetens kan definieras i fem olika faktorer: 

1. Psykomotorisk kunskap = bruka sina sinnen och manuella färdigheter 

2. Kognitiv förmåga = kunskap, minne, logik, kreativitet 

3. Affektiv förmåga = känslor, värderingar, förhållningssätt 

4. Social förmåga = relationer mm. 

5. Personlighet = självinsikt, självförtroende 

Att utveckla mina kunskaper och kompetenser är en ständigt pågående process där 
kommunikationen mellan individen och andra människor samt individens förmåga att 
reflektera har betydelse för hur "duktig" man blir.   

I dag så finns det ett glapp mellan vad vårdskolan menar med "färdigutbildad" och vad arbets-
givaren menar. Vårdskolans tolkning av färdigutbildad bygger på att eleven har provat på och 
vet hur man gör olika arbetsmoment tex. ge insulin, men det förväntas att när eleven kommer 
ut i arbetslivet ska ansvarig arbetsgivare ge handledning och möjlighet att träna sina färdig-
heter. Det kan jämföras med att ta körkortet. Man får ett bevis på att man har klarat testet, 
men träningen att bli en "bra" bilförare ligger ute i verkligheten.  

Arbetsgivaren däremot förväntar sig en färdigutbildad medarbetare, och som det ofta ser ut i 
kommuner och landsting i dag så finns varken tid eller resurser att handleda nyutbildad 
personal. 

År 2008 så är "att lära av varandra" ett accepterat sätt att hela tiden höja kompetensen. 
Personalen får ofta handledning i olika ämnen och man coachar varandra i arbetslaget utifrån 
sina olika kunskaper och färdigheter. Personalen använder dessutom datorn och internet som 
viktiga redskap för att få tillgång till viktig information och kunskap. Det kan vara allt ifrån 
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omvärldsbevakning till nya metoder för såromläggning. Rutiner finns för att sprida nyvunnen 
kunskap i arbetslaget. Det finns också möjlighet att delta i studiecirklar på nätet. 

Eftersom personalen arbetar i självstyrande arbetslag så har de full koll på vilken kompetens 
som finns att använda sig av, både i organisationen och i arbetslaget. De vet också vilken 
kompetens som kommer att behövas i framtiden eftersom all planering av nya vårdtagare sker 
i samverkan med ledningen och arbetslaget. Eftersom rollen som vårdpersonal har utvecklats, 
så är det viktigt att kunna inhämta information till vårdtagaren ur ett antal olika perspektiv. 
Det kan handla om alternativ vård, vårdköer i andra länder eller information om ideella 
organisationer. Det är också viktigt att kunna tala om och lära vårdtagaren var han eller hon 
själv kan hitta den information som är intressant. 

Som nyutbildad ges personalen möjlighet att växa i sina arbetsuppgifter genom handledning 
och all kunskap får användas. All vårdutbildning för undersköterskor har blivit mer 
samordnad så att eleverna kommer ut med en något så när lika grundutbildning. 

Delegeringar är tydliga och mer omfattande än vad de var under början av 2000 - talet. 
Behöver en undersköterska få handledning i någon fråga så är det lätt att få tag på tex. sjuk-
sköterskan. 

För att känna trygghet i sina arbetsuppgifter, så finns det en USK-licens som tydligt visar 
vilka arbetsuppgifter personalen har kompetens för. Denna licens uppdateras och uppgraderas 
allt eftersom kompetensen ökar. Eftersom det hela tiden pågår vidareutbildningar och 
personalen får möjlighet att lära sig nya saker, så finns möjlighet att utifrån egna önskemål 
och kompetens göra "karriär".  

5.12 Arbetsmiljö 
Det finns en mängd olika aspekter på vad som är en god arbetsmiljö och hur man kan uppnå 
en sådan. En del sägs om detta på annan plats, men vi vill här betona några viktiga saker: 

Arbetsmiljö kan delas upp i olika delar: fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö samt 
kognitiv arbetsmiljö. Alla dessa delar är viktiga för att man ska må bra i arbetet. 

Hanteringen av arbetsmiljöns utveckling är viktig och det bör noga framgå vem som har 
ansvaret. Det bör finnas en konkret arbetsmiljöplan i alla delar av organisationen. Arbets-
miljöaspekter ska komma med i den operativa vårdplaneringen. När en ny vårdtagare tas emot 
bör man till exempel se över arbetsmiljön i vårdtagarens hem. 

Det finns en etablerad modell som beskriver relationerna mellan krav, egenkontroll, socialt 
stöd och hälsa i ett arbetssammanhang. Robert Karasek1 och Töres Theorell har lanserat den 
s.k. krav-kontrollmodellen. Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav och 
upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för om arbetet leder till stress. En hög nivå av 
yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, ”egenkontroll” skapar ett 
tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa.  Krav-
nivån utlöser ett energipåslag som inte kan användas optimalt på grund av den bristande 
egenkontrollen. En kombination av höga krav och hög kontroll leder däremot till ett tillstånd 
av positiv aktivitet som underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll individen 
upplever desto högre krav från miljön kan hon klara av utan negativa effekter. Krav definieras 
som psykologiska stressorer/stressfaktorer i arbetssituationen, t.ex. tidspress och stor arbets-

                                                 
1 Karasek, R., och Teorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working 
Life. New York: Basic Books.  
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mängd. Kontroll definieras dels som graden av egenkontroll/självbestämmande och dels som 
stimulans och utveckling, t.ex. genom variation i arbetsuppgifter. 

 

Stöd svagt 

 
Detta innebär att det måste finnas en bra balans mellan upplevda krav i arbetet, upplevd egen-
kontroll över det egna arbetet samt det sociala stödet i gruppen så väl som från ledningen. Att 
uppleva höga krav är (inom rimliga gränser) inte något negativt utan kan till och med ses som 
något positivt och utmanande. Detta fordrar dock att de höga kraven (från andra eller från sig 
själv) matchas av hög egenkontroll och starkt socialt stöd.  

En rad olika åtgärder kan bidra till detta, några exempel är: 

 En god säkerhet för personalen. 

 Ett bra och stödjande socialt klimat i gruppen samt mellan ledning och grupp. 

 Att kunna rå över sin egen arbetstid 

 En bra fysisk arbetsmiljö i övrigt med trevliga lokaler och möjlighet att gå undan 

Det finns mycket man kan göra för att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Det mesta av detta 
är välkänt, och det gäller bara att införa det man redan har kunskap om. Friskvård för 
personalen är en annan effektiv förebyggande åtgärd. 

Vårdplaneringen styr mycket av hur arbetsmiljön i slutändan blir. Det är när man planerar vad 
som ska göras som arbetsbelastningen definieras. Om man planerar för mer än vad man har 
resurser till så uppstår en obalans. Det är här vi vill se större möjligheter att lokalt delta i 
planeringen, så att man redan då skapar förutsättningar för ett arbete i balans. 

Den kognitiva arbetsmiljön har att göra med hur bra man kan använda sig av sina kognitiva 
förmågor i arbetet. De kognitiva förmågorna har att göra med hur man tänker, hämtar in och 
förstår information, tar beslut, lagrar information i huvudet m.m. Våra förmågor är stora i 
dessa avseenden, om förutsättningarna finns. Det vi här är speciellt intresserade av är hur 
sätten att hantera information och kommunicera stödjer ett effektivt tankearbete. Krångliga 
och svårförståeliga informationssystem gör att man måste ägna stor kraft åt att hantera dessa, 
och det stör det egentliga arbetet.  Speciellt är det viktigt att de IT-stöd som används är sådana 
att de bidrar till att förbättra arbetsmiljö, inte skapar nya! 

låg 

starkt 

 hög 

Kontroll 

låga höga Krav 
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5.13 Att kunna hantera förändringar 
Det är viktigt att utveckla individens och organisationens förmåga att hantera förändringar 
och utveckling. Förändringar kommer att vara en naturlig del i vardagen i framtiden. Man 
kommer inte alltid att veta hur morgondagens ser ut. Idag är man van vid att vårdtyngd etc. 
varierar, men i framtiden kan även annat komma att förändras, t ex var man ska jobba, hur 
organisationen ser ut, vilka riktlinjer som gäller. För att klara dessa nya arbetsförhållanden 
måste man få kompetens att kunna hantera förändringar, dvs. att vara förberedd på att saker 
förändras samt känna sig trygg i att veta hur man ska agera när oförutsedda saker inträffar. 
Stöd behövs, t ex genom personlig handledning, i konkreta problemsituationer. Lika så är det 
nödvändigt att det ges tid till att utveckla förändringskompetens, hantera konkreta problem 
och att kunna reflektera över den egna verksamheten, situationen och se behov av 
förändringar. 

Organisationen, arbetsorganisationen, IT-stöden med mera måste alla tåla förändrade förhål-
landen och krav, annars kommer nödvändig utveckling att förhindras. Krav på bra IT-stöd 
måste t.ex. vara att dessa ständigt ska kunna förändras och anpassas till nya organisations-
former och användarkrav. Annars kommer IT-stöden inte att bidra till utveckling utan snarare 
att bygga in och förstena gamla lösningar. När man genomför förändringar av olika slag 
uppstår naturligt ofta en oro och osäkerhet. Denna måste hanteras på ett bra sätt. Delaktighet, 
förankring och förståelse för vad som sker är centralt. 

5.14 Informationstillgång 
Även om arbetsgruppen är överens om att den muntliga rapporten är viktig och att man måste 
värna om de personliga mötena, så måste man också ha en chans att få information på rätt 
plats vid rätt tidpunkt. Att få tillgång till ett effektivt mobilt IT-stöd skulle t ex kunna innebära 
att: 

 Personalen kan få information om vårdtagare vid akut hembesök 

 Information (allt med tystnadsplikt) lätt kan spridas till alla berörda 

 Intern, allmän, information lätt kan spridas 

 Generell information uppifrån är lätt tillgänglig 

 Omvärldsbevakning (man kan hitta mycket information från externa platser, 
exempelvis FASS eller Apoteket) gör möjlig 

 Man kommer åt omvårdnadsjournaler ute i vårdtagarens hem 

Personalen borde ges tillgång till den kunskap som redan idag finns lätt tillgänglig på internet. 
Sårvårdsgruppen i Göteborg är ett bra exempel på ett internetsystem där man lätt kan få till-
gång till högkvalitativ kunskap om olika sår och hur de ska behandlas. Det finns säkert många 
liknande resurser med värdefull information, om diabetes, om demens och om psykiska 
sjukdomar. På många ställen i vården saknas idag datakunskap och tillgång till internet genom 
uppkopplade datorer. Då arbete med information från internet väl är infört bör uppföljning av 
sådant arbete ske i arbetsgruppen, så att man delar med sig av sina nyvunna kunskaper till 
kollegor. 

En annan bra informationstillgång skulle vara att vårdpersonalen själva kände till och kunde 
informera vårdtagarna om aktiviteter och olika äldreorganisationer som finns för vårdtagarna. 
(Exempelvis boule, bridge, musik och andra kulturarrangemang.) 
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Då vårdtagare skickas in till sjukhus skickar man idag med ett så kallat "omvårdnads-
meddelande". Hos vårdtagarna ska det finnas en mapp med all information om vårdtagaren 
som sjukhuset kan behöva veta. Det skulle vara till stor fördel om sjukhuset redan då en 
vårdtagare är på ingång skulle ha tillgång till denna information. 

Arbetsgruppen har diskuterat vilken information vård och omsorgspersonalen behöver i 
vilken situation och i vilket syfte. Vi har analyserat vem som för in information, vad för 
information, när det sker och i vilket syfte. På samma sett vem som använder sig av informa-
tionen, vad för information, när detta sker och i vilket syfte. Denna informationsflödesanalys 
är grunden i ett fortsatt arbete med att ta fram ett väl anpassat och användbart IT-stöd. 

Personalen efterlyser ett verktyg för att få överblick över tillgängliga resurser ("hur många är 
vi som jobbar idag"), vad ska utföras, vilket behovet är under dagen utifrån biståndsbedöm-
ningen och vårdplanen. Om resurser frigörs, vart kan de då sättas in? För att kunna verkställa 
en sådan resursomfördelning krävs att man får information om var kollegorna är, vad deras 
status är och när de beräknas bli lediga. (Jämför med ett logistiksystem liknande de som tex. 
postföretagen har.)  

Om jag behöver snabb hjälp för en kort stund, vem kan jag vända mig till då? Vem av mina 
kollegor är närmast just nu och har minst viktiga sysslor? Ett positioneringssystem som talar 
om var, i en (tredimensionell) geografisk position, min närmaste kollega befinner sig skulle 
vara bra ur flera synpunkter; dels för att få hjälp med vårdtagare, dels för att göra det ibland 
osäkra arbetet tryggare. Om man vet att det finns kolleger i närheten kan man anropa dem 
genom att trycka på en "alarmknapp" om hjälp plötsligt skulle behövas. Den tekniska 
möjligheten att kunna positionera de anställda är känslig då den kan skapa en känsla av 
övervakning om den används på fel sätt och i fel syfte. Detta har i vissa förekommande fall 
fått alvarliga konsekvenser. 

5.15 Kommunikation 
Kommunikation är ett stort område och enormt viktigt inom vården. Informationsöverföring 
sker idag genom både muntlig och skriftlig kommunikation, inte sällan i korridoren eller på 
en post-it-lapp. För att underlätta diskussionen kring kommunikation har arbetsgruppen 
analyserat sina egna kontakter och vilka olika personer eller instanser som de kommunicerar 
med i sitt arbete. Listan på vilka man kommunicerar med blir mycket lång, och omfattar 
främst: 

 Andra kollegor i hemtjänsten 
 Åtgärdspatrull / Larmpatrull 
 Arbetsterapeut 
 Sjukgymnast 
 Apotek 
 Samordnare 
 Sjuksköterska 
 Vårdtagaren 
 Sjukhus (Mest SSK) 
 Läkare - Hemsjukvård, primärvård 
 Färdtjänst 
 Hemmet 
 Anhöriga 

 Bank 
 Biståndsbedömare 
 Chef 
 Personalchef 
 Vårdenhetschef 
 Löneförättare / Kanslist 
 "Telefonoperatören" som tar hand om larmen 
 Facket 
 PRO och andra äldreorganisationer 
 Aktivitetsorganisationer 
 Bibliotek 
 Studieförbund 
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Nästa fråga är när dessa personer eller instanser blir kontaktade. Idag är det mestadels under 
raster, arbetsplatsträffar, morgonmöten eller andra möten.  

Hur blir de vidare kontaktade? Oftast sker kommunikationen i muntlig form, när man möter 
personen i fråga eller om man får tag på denna på telefon. Om man inte träffas kan man låta 
någon annan framföra meddelandet, alternativt skriva en lapp och lämna den där man tror att 
den hittas, på kontoret, i lokalen, eller hemma hos den äldre. 

Vad är det som kommuniceras? Några viktiga informationsmängder är: 
 Biståndsbeslut 
 Omvårdnadsjournal 
 Signeringslista medicin 
 Muntlig rapport - överlämnande 
 Pärmar med patientinformation 
 Arbetsblad 
 Telefonlista 
 Incidentrapport / avvikelserapport 
 MAR / MAS -pärmar 
 Arbetsskaderapport 
 Månadsrapport 
 Ledighetsansökan 
 Utförda hemtjänstuppgifter 
 Tjänstgöringsrapport - timanställd, övertid 
 Underlag för användning av mobiltelefon 

 Medicinbeställning (APO) 
 Dagligt arbetsschema 
 Veckosammanställning (Vårdtagare och 
vårdbiträdes frånvaro) 
 Almanacka (schemalagda insatser) 
 Hjälpmedelskort ("recept") 
 Matbeställning 
 Matinköp butik 
 Beställningar sjukvårdsmaterial (FMAB) 
 Fråga till SSK + svar (ang. boende) 
 Vårdtagarlista 
 Nyckellista 
 Hemsjukvården tillämpar dessutom: 
 MediDoc för omvårdnadsjournal 
 TimeCareSummering för schemaläggning 

Ofta finns anteckningsblad eller post-it-lappar i anslutning till dokument för att göra enklare 
"tilläggsanteckningar" som inte riktigt fick stå eller hörde hemma i huvuddokumentet. 
Almanackan, ett av de viktigaste och mest informationsfyllda dokumenten, kan t ex innehålla 
personalens individuella schema, vårdtagarens schema, vem som ska gå till vilken vårdtagare 
och vilken åtgärd som ska utföras.  

De dokument arbetsgruppen spontant bedömde som mest viktiga var: 
 Almanacka 
 Pärmar 
 Omvårdnadsjournal (HSV) 
 Biståndsbeslut 

 Nycklar + lista (HSV i dator) 
 Egen vårdtagarlista/schema 
 Lista över alla inskrivna i HSV, bärs med (vid 
larm) 

Hur man kommunicerar måste förändras i framtiden, det måste bli lättare att komma i kontakt 
med sjuksköterskan så man kan får stöd i olika frågor. Det måste bli säkrare att lämna infor-
mation till den som ska ha den och man måste veta att informationen verkligen nått den 
person som den var ämnad för. Det personliga mötet får inte försvinna trots att man kan 
underlätta mycket av kommunikationen med hjälp av teknik, den muntliga rapporten är viktig 
och vid personliga överlämningar mellan "skiften" får man chans att diskutera saker om något 
är oklart. 
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5.16 Teknik och IT i framtidens arbete 
Att bara införa teknik leder i sig inte till förbättringar i arbetet eller till effektivitet. Teknik ska 
föras in som ett medel för att kunna arbeta på ett annat, effektivare och mer rationellt sätt. Det 
är själva arbetssättet som ska utvecklas och det med hjälp av tekniken och inte tvärtom. 

På detta sätt kan man uppnå förbättringar, effektiviseringar, rationaliseringar, bättre arbets-
miljö osv. Dåliga, krångliga och svårförståeliga system leder till störningar i arbetet och 
sådana system kommer aldrig att bli använda. Det finns många aspekter på hur teknik, IT och 
den information som presenteras bör utformas i framtidens arbete: 

 Information som behövs i arbetet ska vara lätt tillgänglig på plats och uppdaterad. 
Viktig information om till exempel vårdtagare ska inte som idag bara finnas i 
hemtjänstens lokal, utan vara nära och lätt tillgänglig under hela arbetsdagen. 

 Informationen ska vara lätt att hitta och presenterad på ett kortfattat och lättbegripligt 
sätt. Det ska vara lätt att navigera mellan olika typer av information.  

 Information som matas in i systemet dateras så att det tydligt syns när något har 
skrivits in, signerats eller utförts. 

Att registrera när vårdgivaren kommer och går hos vårdtagaren kan ses som en bra åtgärd som 
genererar information som är användbar på många sätt. Till exempel kan man veta när en 
vårdtagare fick besök senast, hur lång tid en vårdtagare fått vård under en viss period och så 
vidare. 

Den teknik vårdgivarna utrustas med ska vara lätt att bära med sig. Den ska även vara lätt att 
skriva på då det behövs. Generellt bör den vara utformad på ett sätt som innebär ett minimalt 
skrivarbete. I detta val av teknik är det viktigt att ta hänsyn till att då storlek och vikt minskas 
försämras interaktionsmöjligheter och skärmstorlek. Detta är aspekter som är mycket viktiga 
för att kunna ta del av information som presenteras och att själv kunna mata in information på 
ett enkelt sätt. Tekniken och interaktionsmöjligheterna den bjuder ska vara utformad så att det 
går lika lätt att skriva in information hemma hos vårdtagaren, ståendes i ett trapphus, sittandes 
på en parkbänk eller i en bil. 

Tekniken ska erbjuda möjlighet till att ha en nära kontakt med kollegor och sköterskor. Likaså 
bör andra instanser så som sjukhus, apotek, anhöriga och vårdtagaren själv lätt kunna 
kontaktas. Att lätt kunna larma polis i till exempel en överfallssituation är också en mycket 
önskvärd funktion. 

Aspekter på hur morgondagens teknik kan utformas så att den blir de effektiva och stödjande 
verktyg vi vill att de ska vara kommer att utförligt beskrivas i andra rapporter från projektet. 
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6 Slutord 
VIHO-projektet vill förena organisationsutveckling med införandet av ett effektivt IT-stöd. 
Två aktiviteter som vi anser går hand i hand och som måste kombineras för att uppnå bästa 
resultat. Genom att i denna rapport definiera aspekter på det framtida arbetet och lämna 
förslag på organisationsförändringar påbjuder vi en grund för ett gott och hälsosamt arbete 
som i ett nästa steg kan stödjas med IT. 

Denna rapport har ur olika vinklar belyst ett antal olika aspekter på arbetet i dagens 
äldreomsorg. Här har presenterats ett antal lösningsförslag på olika delproblem tagna ur 
dagens arbete i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden. Det finns ingen ultimat eller 
universell lösning att applicera på alla organisationer. Varje organisation måste istället ta till 
sig av vad som berör just den och genomföra de förändringar som organisationen skulle må 
bättre av. Denna rapport och resultanten från hela VIHO-projektet är av naturliga och 
ofrånkomliga skäl starkt influerat av de olika organisationer och miljöer som deltagarna i 
arbetsgruppen representerar samt har erfarenhet ifrån. Det är dock vår förhoppning att andra 
berörda organisationer och arbetsplatser ska uppskatta och kunna ta till sig av de delar av 
rapporten som passar just dem. 

Det framtida arbetet i äldreomsorgen måste utvecklas till att bli bättre och effektivare samt 
tilltala fler utövare. Med detta vårt arbete hoppas vi kunna påverka utvecklingen i äldre-
omsorgen i en sådan riktning och mot just ett sådan gott och hälsosamt arbete. 
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