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1. Inledning 

Mål- och resursplanen är det övergripande styrdokumentet för styrning av utvecklingen i kommunen 
och dess bolag. Mål- och resursplanen omfattar vision, styrmodell, målområden, resurstilldelning, 
finansiella mål och ekonomiska direktiv, målområden, ekonomi och budgetförutsättningar. 
Kommunens ekonomi är svag och sårbar. Kommunen står dessutom inför stora investeringar de 
närmaste åren. Kommunen är i behov av satsningar och utveckling och behöver samtidigt stärka 
ekonomin. Mycket av de stora utmaningar kommunen står inför kommer behöva lösas genom 
effektiviseringar. Därför är det av högsta vikt att verksamheten är välplanerad och långsiktig 

Vård och omsorgsplanen 2020 - 2024 för Lilla Edets kommun är omsorgsnämndens 

långsiktiga plan. Den ska under perioden vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga 
besluten och ge en riktning och konkreta strategier för hur kommunen ska uppnå en vård- och omsorg 
som lever upp till riksdagens och kommunens mål och samtidigt sätter brukarnas behov i centrum. 
Planen ska vara vägledande i verksamheternas arbete med att identifiera mål och strategier inom 
ramen för kommunens styrmodell. Planen ska även ses som ett dokument som, för kommunens 
invånare beskriver insatser och framtidsplaner för kommunens vård och äldreomsorg. Planen ska: 

• Visa vilka förändringar och behov som kan förväntas 
• Tydliggöra utvecklings- och förbättringsområden 
• Tydliggöra hur behoven kan tillgodoses 

 

I planen beskrivs några av regeringens utredningar som kan komma att får betydelse för vård och 
omsorgsverksamheten under de kommande åren. Dessa är markerade med en pil.   

Planen är framtagen i dialog med omsorgsnämnden. 

 

2. Demografiska utvecklingslinjer 

Vård och omsorg, både nationellt och lokalt i Lilla Edets kommun, står inför stora utmaningar. En 
tydlig förändring i befolkningsstrukturen är en ökning av antalet äldre. Livslängden har ökat och antas 
fortsätta öka, vilket medför fler äldre. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler, 
sammantaget innebär detta nya utmaningar för samhället. Det förebyggande och hälsofrämjande arbete 
behöver lyftas fram då de äldres hälsa har betydelse för vård och omsorg. Förbättras livskvaliteten för 
den enskilde minskas kostnaderna för samhället. 

 År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre. Vartefter åren 
går ökar andelen utrikes födda i de äldre åldrarna och år 2060 beräknas en fjärdedel av de som är 80 år 
och äldre vara födda utomlands.  Medellivslängden är för kvinnor 84,25 år och 80,78 år för män enligt 
SCB. Fram till år 2060 beräknas den öka till 89 år för kvinnor och 87 år för män (SCB)  
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Den förändrade åldersstrukturen kommer i sin tur att ställa nya krav på vår samhällsorganisation. Inom 
de närmaste åren kommer en stor andel av befolkningen att nå pensionsåldern, något som kraftigt 
påverkar den så kallade försörjningsbördan. En prognos (SCB) visar att kostnaderna för äldreomsorg 
och sjukvård kan komma att öka med 270 procent fram till år 2040. Andelen över 65 år beräknas öka 
till 25 procent av befolkningen 2050 att jämföra med 19 procent i dagsläget. Särskilt efter 2020 skulle 
enligt prognoserna tillväxten av antalet äldre bli påtaglig. Antalet personer över 80 år förväntas vara i 
stort sett detsamma fram till 2020, varefter det fördubblas fram till 2050. Ju äldre personer, desto 
större kostnader för vård och omsorg. De som är över 90 år är 30 gånger mer resurskrävande än de 
som är 19–64 år. Rimligtvis innebär åldrandet i sig att biologiska funktionsnedsättningar och andelen 
kroniska sjukdomar kommer att öka. 

 

 
Prognos över befolkningsutvecklingen för personer 65 år och äldre uppdelat i femårsklasser, mellan åren 2018–
2050. Källa: SCB. Illustration: Boverket 2019. 

Utvecklingen kommer att ställa krav på ökad omfattning av vård och omsorg, välfärdsteknik och av ett 
ökat fokus på de hälsofrämjande och förebyggande perspektiven, men det kommer även att krävas nya 
tankar om effektivt resursutnyttjande och samverkan mellan region och kommun. Det kommer även 
att krävas kvalificerad yrkeskompens inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. För att hälso- 
och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, 
och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en 
omställning i hela vårdkedjan. En mer tillgänglig, närmare vård, kan tillsammans med nya arbetssätt i 
vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. 
Framgångsfaktorer för den nära vården är samverkan mellan kommun och region. Nära vård är en 
benämning på dagens primärvård.  
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2018 kom Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612). Den 
ersätter den tidigare betalningsansvarslagen, BAL, (1990:1404), som reglerade ansvaret mellan 
sjukvård och kommuner för utskrivningsklara patienter. Syftet med den nya lagen är att öka 
tryggheten för patienterna och göra vården säkrare, exempelvis genom bättre planering, så att 
utskrivningsklara patienter inte blir kvar på sjukhuset längre än vad de behöver. Lagen gäller för de 
patienter som behöver insatser från kommunen och/eller primärvården för att kunna lämna sjukhuset 
när de är medicinskt färdigbehandlade. 

Sedan ett antal år är Lilla Edet en del i Samverkande sjukvård. Arbetet präglas av ett verksamhetsnära 
arbetssätt. Samverkande sjukvård verkar för att invånarna i Lilla Edet ska få rätt vård på rätt 
plats och att de samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa. Den gemensamma 
samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer.  

1177-uppdrag 
IVPA-uppdrag 
Assistansuppdrag 
MÄVA-uppdrag 

Vilken form som väljs beror på när, var och vilket vårdbehov som uppstår och vilka resurser som finns 
tillgängliga för stunden. En viktig del av samverkan är att våra samverkansparter kan be varandra om 
hjälp och ha en nära dialog med varandra.  

Det sker en utveckling mot att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet, vilket 
kräver kunskap och kvalificerad kompetens.  För att klara av en persons olika behov och för att 
samverkan ska fungera behöver tillgången till sjuksköterskor/distriktssköterskor, sjukgymnaster/ 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare finnas i tillräcklig omfattning. En viktig del i utvecklingen 
av vården är säker läkemedelsanvändning. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras kontinuerligt för 
att säkra kvalitén. För en säker läkemedelshantering behöver personalen kunskaper om 
läkemedelseffekter. Sjuksköterskan ska ha möjlighet att på ett säkert sätt kunna ge och följa upp 
delegationer. Det förebyggande arbetet är viktigt. Undernäring, fall och trycksår är exempel på 
områden som utgör risker för äldre. Riktlinjer och kunskap behövs för att anpassa vården och miljön 
och ett teamarbete krävs för att kunna arbeta systematiskt med riskbedömningar. Bedömningarna ska 
ligga till grund för en fortsatt vårdplanering.   
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3. Demografisk utveckling bland de äldre i Lilla Edet 

Folkmängd efter ålder Lilla Edets kommun 2019 – 2030 SCB 2019 11 01 

År 65–74 75–79 80–89 90+ Summa 

2019 1613 564 510 89 2776 

2020 1583 603 525 81 2792 

2021 1577 641 531 70 2819 

2022 1571 664 547 70 2852 

2023 1562 663 577 66 2868 

2024 1541 651 612 64 2868 

2025 1546 633 649 63 2891 

2026 1553 616 675 63 2907 

2027 1582 606 701 63 2952 

2028 1605 606 713 66 2990 

2029 1625 612 723 68 3028 

2030 1663 606 729 71 3069 

Förändring +50 +42 +219 -18 +293 

Åldersgruppen med det största hjälpbehovet är gruppen 80 +. Denna grupp ökar med ca 219 personer 
fram till år 2030  
 
Den genomsnittliga medellivslängden i riket är 84,25 år för kvinnor och 80,78 år för män enligt SCB 
2019.   I Lilla Edet är medellivslängden 82,6 år för kvinnor och 78,6 år för män. Sverige visar stora 
regionala skillnader när det gäller andelen 65 år och äldre i befolkningen. Riksgenomsnittet ligger på 
knappt 20 procent, så även i Lilla Edet. Andelen över 65 år i riket beräknas öka till 25% av 
befolkningen fram till 2050. Beräkningen för Lilla Edet visar att fram till 2030 kommer andelen över 
65 år kommer att minska från 20 % till ca 17 % av befolkningen fram till 2030. Åldersgruppen 80 + 
kommer från 2020 till 2030 öka med ca 195 personer. Att prognostisera åldersgruppen över 65 år i 
Lilla Edet till 2050 är en alltför osäker framräkning, varför detta inte är med i denna plan. Sveriges 
kommuner och landsting rekommendera kommuner med lägre förväntad medellivslängd att i sina 
prognoser utgå från behov av hemtjänst och särskild boende från lägre åldrar än i kommuner med 
högre förväntad medellivslängd. Den förväntade medellivslängden kommer att påverka när variationen 
i generationskullar slår igenom, exempelvis när ökade behov kan väntas till följd av personerna som är 
födda på 40-talet. En annan påverkansfaktor är inflyttning till kommunen. Under 2019 har fem 
personer från annan kommun ansökt om särskilt boende i Lilla Edet. Tidigare år har förvaltningen haft 
i snitt två sådana ansökningar per år.  
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I riket är andelen personer 65 år och äldre med hemtjänstinsats 8,3 %. I Lilla Edet har 8,8 % av 
personer 65 år och äldre hemtjänst. Exkluderas de med enbart trygghetslarm, har 8,0 % av de över 65 
år hemtjänstinsatser (2018).  Av alla äldre i Sverige över 65 år är ca 4 % bosatta på ett särskilt boende. 
I Lilla Edet är siffran 4,4 % (2018). När det gäller personer över 80 år är i riket ca 13 % bosatta 
permanent på ett särskilt boende (Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och 
personer med funktionsnedsättning, 2015). Av de som bor på särskilt boende i Lilla Edets kommun är 
de flesta över 80 år 

Lilla Edet har idag 123 platser på särskilt boende för personer över 65 år, varav 58 platser är för 
personer med demens och 8 för personer med psykiatrisk problematik. Platserna är fördelade på tre 
särskilda boenden, Soläng, Lindkullen och Pilgården. Utöver de 123 boendeplatserna finns även 8 
platser på Pilgården som tillskapades vid om- och tillbyggnaden åren 2015 - 2016. Dessa platser hålls i 
beredskap och används i dagsläget inte.  

Befintliga boendeplatser fördelat på ålderskategori 1 nov 2019  

Åldersgrupp Antal personer i säbo Antal i befolkning Andel (%) i säbo 

Under 65    

65–74 18 1613 1,0 

75–79                 15 564                2,6 

80–89 49 510              9,6 

90-w 41  89              46,0 

Summa                123            2776                4,4 

Av tabellen framgår att 9,6 % av gruppen 80–89 år bor på särskilt boende. I gruppen personer över 90 år bor 46 
% i särskilt boende 1 oktober 2019.  

I dagsläget råder balans mellan efterfrågan och utbud av kommunens platser. Ca 60 % av de boende 
har en demensproblematik vilket är några fler än antalet platser för personer med demens. Lilla Edets 
kommun har förutom särskilda boendeplatser, tre växelvårdsplatser och åtta korttids-/rehabplatser.  
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4. Styrande dokument 

De lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som främst styr socialförvaltningens verksamhet 
inom vård och omsorg är: 

- Socialtjänstlagen (SoL) 
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
- Patientsäkerhetslagen  
- Patientlagen  
- Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
- Lag om färdtjänst 
- Lag om riksfärdtjänst 
- Tandvårdslagen 8a 
- Livsmedelsmedelslagen 
- Lag om bostadsanpassningsbidrag  
- Ledningssystem för kvalitet inom Sol, LSS och HSL 
- Föreskrifter om handläggning och dokumentation 
- Anmälan av vårdskador 

- Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ordination och ranking av läkemedel i hälso-och 
sjukvård  

- Basal hygien i vård och omsorg 
- Delegation av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård  
- Föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring  
- Smittrisker  
- Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
- Nationella riktlinjer för palliativ vård 
- Nationell och lokal värdegrund 

 
Förutom i lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i, av riksdagen, antagna mål för 
äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) samt i nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 
(prop. 2005/06:115). 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar varje år rapporten ”Öppna 
jämförelser” vilket ställer krav på kommunen att följa upp verksamheten för att bidra med 
förbättringar och utveckla ett evidensbaserat arbete.  

I regeringens skrivelse 2017/2018:280 Framtidens äldreomsorgs – en nationell kvalitetsplan redogörs 
för statens syn på äldreomsorgen. Vidare redovisas hur staten har påbörjat ett långsiktigt 
förändringsarbete för att anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 

Regeringen styr innehållet i äldreomsorgen bland annat genom innehållet i vår- och höstpropositioner. 
Genom satsningar på de områden regeringen vill prioritera ges statsbidrag till kommunerna med olika 
former av prestationskrav. De senare åren har krav på rapportering av statistik gällande äldreomsorg 
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från kommunerna ökat och sker sedan 2007 på individnivå. Statistiken används för att på ett förändrat 
sätt fördela statsbidrag samt genomföra uppföljningar och jämförelser.  

 
Nationella mål och värdegrund  
Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap.4§). 

 
Lokal värdegrund 
Syftet med värdegrunden är att tydliggöra etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet 
inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsvariationer. Värdegrunden omfattar 
såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser och ska vara utgångspunkt och redskap för 
personalen i sitt yrkesutövande.  

Lilla Edets äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsvariationer utgår från en 
humanistisk människosyn, som betonar alla människors lika värde. Detta innebär att den som möter 
verksamheten ska få känna trygghet, bevara sin integritet och leva det liv, socialt och praktiskt som 
den själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt!  

Ett rehabiliterande och stödjande förhållningssätt ska genomsyra verksamheten. Syftet är att den som 
får stöd ska kunna bevara det vardagliga livet såsom den själv önskar. Stödet ska ges med respekt för 
livsåskådning och livsmönster, önskemål av aktiviteter och social gemenskap.  

Arbetssätt och arbetsmetoder ska vara i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamheterna 
ska arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete.  

I mötet med personalen ska den enskilde: 

• bli positivt bemött  
• bemötas med värdighet  
• känna sig trygg  
• uppleva meningsfullhet i de stöd och aktiviteter som erbjuds 

Inom äldreomsorgen finns ett antal undersköterskor som är utsedda värdegrundsledare.  
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5. Styrning och ledning i Lilla Edets kommun  

I Lilla Edets kommun pågår ett arbete med att utveckla styrning och ledning. Arbetet syftar till att ta 
fram och införa en styrmodell som gör att vi tillsammans kan åstadkomma en effektiv verksamhet med 
hög kvalitet som skapar de resultat vi önskar. 

 
Tillitsbaserad styrning innebär: 

• Minskad detaljstyrning. 
• Underlättar kunskapsutveckling i frontlinjen. 
• Kultur som främjar tillit, integritet och hjälpsamhet. 
• Involvering av medarbetare i beslut på högre nivåer i styrkedjan (inklusive strukturer för 

återkoppling från medarbetare). 
• Administrativa uppgifter utförs av administratörer. 
• Främjande och lärande tillsyn – att hjälpa att göra rätt. 
• Skapa organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för brukarfokus och tillit till 

medarbetare. 

 

 
Vision 2020  

Kommunfullmäktige beslutade under 2006 om en vision för kommunens framtida tillstånd. Visionen 
består av fyra tillstånd som kommunen ska präglas av år 2020.  

Växtkraft | Välbefinnande | Stolthet | Identitet  
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Strategiska områden  

För att komma till de framtida tillstånd som beskrivs i Visionen har kommunfullmäktige identifierat 
sex strategiska områden som bildar hävstänger för att nå visionen. De strategiska områden som 
fastställts för att sträva mot en uppfylld vision, hävstängerna, anges nedan.  

Medborgarkraft får vi genom att:  

• uppmuntra medborgarnas initiativkraft  
• skapa utrymme för medborgarnas inflytande  
• skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv  
• öka integrationen och ta till vara dess möjligheter  

 
Samarbete över gränserna får vi genom att:  

• skapa aktiva nätverk både inne i, och utanför den egna organisationen  
• hitta fasta samarbetspartners  

 
Attraktiv livsmiljö – goda boenden får vi genom:  

• ett aktivt miljöarbete  
• att återskapa utsikterna  
• att kombinera boende med intressen  

 
Goda kommunikationer får vi genom att:  

• identifiera medborgarnas behov och kämpa för att de tillgodoses  
• påverka Västtrafik och Trafikverket  

 
Rätt kommunal service får vi genom att:  

• erbjuda kommunal service som inte kostar mer än det smakar  
• skapa ordning & reda  
• aktivt arbeta med omvärldsbevakning  

 
Högre utbildningsnivå får vi genom att:  

• väcka lusten till ökat lärande och inspirera elever i grundskolan till fortsatt utbildning  
• locka nya kommuninvånare genom att erbjuda attraktivt boende  

 
Inriktningsmål och prioriterade mål  

För att kommunfullmäktige på ett tydligt sätt ska ange viljeinriktningen för den verksamhet som ska 
bedrivas inom organisationen används en form av målstyrning. En god ekonomisk hushållning av 
kommunens resurser uppnås bland annat då dessa mål är ledstjärnan i det dagliga arbetet. Målen utgår 
från visionen och de strategiska områdena.  

 
  



   
                            Socialförvaltningen 

                        Vård och omsorg 
Vård och omsorgsplan 2020 - 20204 

     
 

11 
 

6. Vård och omsorg - verksamhetsbeskrivning  

 

 
Vård och omsorg och funktionshinder organiseras inom verksamhetschefens ansvarsområde  
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Omsorgsnämndens ansvar för vård- och omsorg  

Omsorgsnämndens ansvar innebär att fatta beslut i enlighet med Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL 2017:30 samt att 
verkställa de beslut som fattas inom nämndens ansvarsområde  

 
Bemanningsenhet/administration  

Ett av kommunfullmäktiges mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Bemanningsenheten startade 
hösten 2019 i syfte att öka attraktiviteten som arbetsgivare genom ett aktivt och planmässigt arbete 
med såväl visstidsanställda som tillsvidareanställda medarbetare. Arbetsgivaren vill trygga 
anställningsvillkor genom att minska visstidsanställningar till fördel för tillsvidareanställningar. 
Samarbete ska öka mellan verksamheterna genom att samnyttja medarbetarna och på så sätt öka 
medarbetarnas sysselsättningsgrad, minska kostnader för mertid/fyllnadstid, sänka sjukskrivningstalen, 
kvalitetssäkra och samordna administrationen för vikarie/visstidsanställningar. vilket även skall 
minska introduktion och administration för verksamheterna.  

Övrig administration som utförs inom enheten är fakturering taxor o avgifter, mängdstatistik till 
socialstyrelsen, granskar inför löneattest, samordna praktikanter, huvudadministratör och 
systemansvar för verksamhetssystem mm.                                                                                                                 

 
Biståndsenheten 

Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning. Biståndshandläggare tar emot den enskildes 
ansökan, utreder, bedömer behovet och fattar beslut om stöd och service utifrån gällande lagstiftning 
och rättspraxis. Behovet av stöd kan variera över tid, uppföljning av biståndsbeslut är därför en viktig 
del av biståndshandläggarnas arbete.  

 
Bostadsanpassning  

En person som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få sin bostad anpassad eller 
ombyggd kan söka bostadsanpassningsbidrag (BAB). Bidraget är till för att personer med 
funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem. Om man bor permanent i 
sin bostad kan man få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner för att till exempel ta sig in och 
ur bostaden, förflytta sig i bostaden, laga mat och sköta sin hygien. 

 
Färdtjänst 

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som benämns som särskild kollektivtrafik. Västra 
Götalandsregionen genom Västtrafik ansvarar för att resorna med färdtjänst utförs. 

Färdtjänsten skall kompensera att den enskilde till följd av sin funktionsnedsättning inte kan nyttja 
allmänna kommunikationer. Enligt lagen om färdtjänst och kommunens generella regler beviljas 
färdtjänst när den enskilde på grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär (minst 3 - 4 månader) 
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inte utan väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller åka med allmänna 
kommunikationer.  

Resor som görs utanför kommunens färdtjänstområde men inom Sverige kallas Riksfärdtjänst. Den 
enskilde ska göra en ansökan hos färdtjänsthandläggare som prövar varje enskilt ärende mot gällande 
lagstiftning.  

 
Uppsökande verksamhet 

Den uppsökande verksamheten riktar sig till personer som fyller 79 år. Syftet är att informera om den 
service som finns i kommunen, ge riskförebyggande råd samt få kännedom om äldres 
levnadsförhållanden för att kunna identifiera behov. 

 
Anhörigstöd  

Enligt socialtjänstlagen ska alla kommuner erbjuda anhörigstöd. Det ska vara stöd som underlättar för 
de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är 
äldre. Alla verksamheter i socialtjänsten ska arbeta med stöd till anhöriga och ha ett anhörigperspektiv. 
Ett anhörigperspektiv i vården och omsorgen innebär att verksamheterna ser, respekterar och 
samarbetar med både brukare och personerna som är viktiga för honom eller henne. I Lilla Edet finns 
en anhörigsamordnare som svarar för utvecklingen av anhörigstödet. Kommunen erbjuder såväl 
generella som individuella insatser. 

 
Dagverksamhet för personer med demens 

Syftet med dagverksamhet för personer med demens är att ge stimulans, aktivitet och social samvaro 
så att den enskilde kan fortsätta att bo hemma. För anhöriga innebär den enskildes vistelse på 
dagverksamhet en avlastning. För deltagande behövs biståndsbeslut. Dagverksamheten är belägen på 
Pilgården.  

 
Demensteam 

I Lilla Edets kommun finns ett demensteam. Där arbetar demenssköterska och två undersköterskor 
som har specialistutbildning inom demens. Demensteamet är också delaktigt i att driva 
dagverksamheten för personer med demenssjukdom på Pilgården, där demensteamet har sin 
utgångspunkt. Demensteamet är tillika en den del av kommunens anhörigstöd för alla medborgare i 
kommunen som behöver stöd och vägledning i frågor som rör demens. De handleder och utbildar även 
medarbetare inom området.  

Frivilligverksamhet  

Kommunens frivilligarbetare utgör en stor tillgång inom omsorgsnämndens verksamheter. 
Socialförvaltningen har en samordnande funktion mellan verksamheter och organisationer/enskilda 
personer för att tillgodose behovet av sociala aktiviteter. 2019 finns ca 45 frivillarbetare. 
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Hemtjänst  

Hemtjänstens ansvar är att utifrån beslut om bistånd hjälpa personer med vård, omsorg och 
serviceinsatser i det egna hemmet. Utöver detta utför hemtjänsten även kommunal hälso- och sjukvård 
som är ordinerad eller delegerad av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, eller sjukgymnast.  
Hemtjänst verkställs utifrån individens behov och förmågor.  Ålder och diagnos är inte det avgörande. 
Hemtjänsten ska förstärka möjligheten till ett självständigt liv genom att ta tillvara den enskildes egna 
resurser. Syftet är att bibehålla eller förbättra dessa. När brukare även har insatser av hemsjukvården 
utförs arbetet i team bestående av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, 
biståndsbedömare och enhetschef. Hemtjänsten utgår från tre olika platser, Lilla Edet, Ström och 
Lödöse.  

 
Kommunal hälso- och sjukvård  

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård för personer inskrivna i hemsjukvården upp till 
sjuksköterskenivå. Vården ska bedrivas så att den uppfyller krav på god vård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är ansvariga för att 
vården bedrivs på ett säkert sätt.  

Den kommunala hälso- och sjukvårdens målgrupper är personer boende på särskilt boende, personer 
under vistelsetid på daglig verksamhet och personer i ordinärt boende med beviljad kommunal hälso- 
och sjukvård. Kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende beviljas till personer med varaktigt 
behov och/eller stor svårighet att ta sig till vårdcentral, i enlighet med avtal som reglerar hälso- och 
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Arbetsuppgifterna utförs utifrån ansvarsområden för legitimerad arbetsterapeut, legitimerad 
sjukgymnast och legitimerad sjuksköterska. Verksamheten bedrivs dygnet runt med insats av 
sjuksköterska och under dagtid på vardagar avseende insats av arbetsterapeut och sjukgymnast 

När de mest sjuka äldre har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt krävs att 
personal från äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar så att vården som ges är 
sammanhållen. Detta sker genom ett väl utvecklat samarbete inom närvården och med primärvårdens 
hemsjukvårdsläkare.  

Kommunens nattpatrull är bemannad med sjuksköterskor och undersköterskor. De utför trygghets- 
och omvårdnadsinsatser. 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har 
behov av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång från 
slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. En kommun betalar retroaktivt om inte hemtagning 
gjorts inom 3 dagar. Betalning utgår från en genomsnittmodell. Fastställt belopp för 2019 är 7800 
kr per person som omfattas av överenskommelsen. För patienter som omfattas av sluten psykiatrisk 
vård inträder betalningsansvar efter 15 dagar 2019, från januari 2020 efter 7 dagar och från april 2020 
efter 3 dagar.  
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Allt fler personer får kvalificerad hälso- och sjukvård i det egna hemmet.   

Vården ska bedrivas i nära samarbete med berörda vårdgivare. När det handlar om de mest sjuka äldre, 
ofta multisjuka, är samordning av största vikt. 

Samverkande sjukvård är en samverkansform mellan kommunens hälso- och sjukvård, 
primärvård/jourcentral, 1177, ambulans och hemtjänst.  

 
Korttidsboende  

Korttidsboende är en behovsprövad och tidsbegränsad insats avsedd för personer med behov av 
tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsplats kan beviljas till den som på grund av sjukdom 
eller annan orsak behöver återhämtning eller eftervård efter utskrivning från sjukhus (korttidsvård). 
Korttidsplats används även av personer som vårdas av en anhörig i hemmet, så kallad avlösning/ 
växelvård. Korttidsplatser används också vid vård i livets slutskede och när särskilda behov finns i 
väntan på plats till ett permanent särskilt boende. Kommunens korttidsenhet är belägen på Lindkullens 
äldreboende och har åtta platser. På Solängs äldreboende finns tre avlösningsplatser.  

 
Kostenheten  

Kostproduktion svarar för maten till samtliga särskilda boenden och dagliga verksamheter inom 
äldreomsorgens och funktionshinderenheten. Bra måltider är en viktig grund för såväl friska som sjuka 
äldre men behöver ibland kompletteras med särskilda insatser vid vissa sjukdomstillstånd.  

Verksamheten arbetar utifrån antagen måltidsordning. Kostenheten arbetar utifrån Livsmedelsverkets 
råd och i detta arbete har kostchefen en viktig roll tillsammans med verksamheterna. Kostenheten är 
belägen på Lindkullen.  

Personer i ordinärt boende har möjlighet att få färdiglagad mat hemtransporterad genom en extern 
leverantör  

 
Särskilt boende 

Särskilda boenden är en biståndsbedömd boendeform för äldre. Boendet erbjuder vård och omsorg 
dygnet runt och ska tillgodose behovet av trygghet, social gemenskap och vård och omsorg. Alla 
hyresgäster och närstående ska känna trygghet och bli bemötta med respekt och empati. Verksamheten 
ska präglas av en hemlik och harmonisk miljö. Det ska råda balans mellan tillgång och efterfrågan på 
boendeplatser. Platssituationen ska följas noga. Lilla Edets kommun har tre särskilda boenden; Soläng 
(Lödöse), Lindkullen (Lilla Edet) och Pilgården (Ström). Parbogaranti är en lagstiftning som infördes 
2012-11-01. Den ger möjlighet för par att bo tillsammans även om bara den ena parten har behov av 
ett särskilt boende. Sammanlagt finns 123 lägenheter, varav 58 är för personer med demenssjukdom, 8 
stycken för personer med psykisk ohälsa och 57 stycken för somatisk vård/omsorg.   
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Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en boendeform för äldre personer, fyllda 70 år. Trygghetsboende regleras inte via 
Socialtjänstlagen och är därmed inte en biståndsbedömd insats. De två trygghetsboenden som finns i 
Lilla Edets kommun drivs av extern aktör som har ett boende i Lödöse med 15 lägenheter och ett 
boende i centrala Lilla Edet med 23 lägenheter. 

 
Trygghetslarm 

För den som känner oro, har lätt för att ramla eller bli sjuk kan trygghetslarm vara en hjälp. 
Trygghetslarmet är kopplat till en larmcentral där personalen hela dygnet ger stöd per telefon. Är detta 
inte tillräckligt kontaktas hemtjänst/nattpatrull som besöker den enskilde. Huvudsyftet är att skapa 
trygghet för personer i eget boende. Det ska vara enkelt att komma i kontakt genom trygghetslarmet 
samt få hjälp när en oförutsedd situation har inträffat.  

 
Träffpunkter  

Det finns två träffpunkter inom äldreomsorgen, dessa är belägna i Lödöse och i Lilla Edet centrum. 
Träffpunkterna är tillika en del av kommunens förebyggande arbete. Att bevara det friska hos äldre, 
minska ensamhet och isolering är ett av äldreomsorgens viktigaste mål. Förebyggande insatser kan 
också underlätta för den äldre att bo kvar hemma. Träffpunkterna bygger på engagemang från olika 
frivillig- och pensionärsorganisationer och har en av kommunen anställd samordnare. 

 
Vård och omsorgscollege 

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildare och arbetslivet inom vård och 
omsorg. Inom VO-College Ale Lilla Edet samverkar båda kommunerna, fackliga organisationer och 
utbildningsanordnaren på Komvux i Ale kommun. En ny avtalsperiod har upprättats för åren 2018 - 
2022. Arbetsgivare och utbildare har ett gemensamt intresse av att samverka genom VO-College 
eftersom samverkan ger förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande och en bättre 
verksamhetsutveckling. Inom verksamheterna funktionshinder och äldreomsorg finns kontinuerligt 
behov av anställning av utbildad baspersonal. Genom att verksamheterna beställer uppdragsutbildning 
från Komvux i Ale kan utbildningsplatser reserveras för det lokala behovet. Uppdragsutbildningen kan 
utformas efter verksamheternas önskemål, individuellt efter validering och med stöd av handledare 
och praktikplatser i verksamheterna.  
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7. Utvecklingsområden  

Allt fler bor kvar hemma 
Allt fler personer bor kvar i hemma högre upp i åldrarna än tidigare. Detta är ett resultat av den 
förbättrade hälsan och funktionsförmågan bland äldre och en medveten politik från samhällets sida att 
styra över vårdresurser från olika former av institutionsboenden till möjligheter att bo kvar i hemmet. 
Detta har bl.a. skett genom en utökning av hemtjänsten. I Lilla Edet har hemtjänsten ökat över tid, 
2009 verkställdes i hemtjänsten 44 800 timmar för 134 personer och 2018 verkställdes 76 795 timmar 
för 222 personer. Mellan åren 2017 och 2108 gick verkställda timmar ner med 7900 timmar. De 
närmaste åren bör kartläggning göras för att följa vilken utveckling som råder framåt. Brytpunkten för 
när hemtjänst blir dyrare än särskilt boende är när brukare behöver över 120 - 140 timmar per månad. 
Var brytpunkten går beror på hur många tillfällen under dygnet som hemtjänst utförs. 2018 hade 11 
personer mellan 120 timmar -129 timmar beviljad hemtjänst och nio personer hade över 130 timmar 
beviljad hemtjänst. Ett antal av dessa personer hade hemtjänst i palliativt skede. I oktober 2019 har 
fem personer haft 120 – 129 timmar beviljad hemtjänst och tre personer hade 130 timmar och mer.    
27 % av de som i oktober hade hemtjänst i Lilla Edets kommun hade även hemsjukvård. 

I juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft, 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. Enligt den nya 
bestämmelsen kan aktuell nämnd i kommunen erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående 
behovsprövning. Detta finns inte för närvarande i Lilla Edets kommun. Syftet är att ge de kommuner 
som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare 
sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande. Ett sådant erbjudande förutsätter 
att den äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan 
påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och rätten att alltid 
kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 §. Vidare föreslås att kommunen ska följa upp insatserna som 
har erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för 
äldre och att kommunen i sina riktlinjer närmare ska precisera villkoren för de insatser som 
kommunen erbjuder. Korttidsplats ska dock inte kunna erbjudas utan föregående behovsprövning.  

 Regeringen har utsett särskild utredare att se över och lämna förslag oktober 2020, på hur en 
fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre 
person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin 
omsorg. Att ställa krav på en fast omsorgskontakt i hemtjänsten innebär att hemtjänsten blir 
skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt med kontaktmannaskap än idag. Syftet med att införa 
en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre 
personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. 

 
 Strategier att fokusera på  

Biståndshandläggare ska ha ett motiverande samtal med den enskilde om att ansöka om särskilt 
boende när insatstimmarna överstiger 130 timmar/mån. 

Införa förenklad biståndshandläggning vid ansökan om trygghetslarm till personer över 80 år 
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Boendeformer och utemiljöns betydelse för äldre 
För att kunna erbjuda äldre personer bra boende krävs det att kommunen har en bra boendeplanering. 
En sådan boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i 
bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen och staten kommer att 
utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur 
befolkningen förändras över tid är viktigt, men det handlar också om att inventera det nuvarande 
bostadsbeståndet. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett metodstöd för prognosarbete för 
särskilda boenden. (Prognos av särskilda boenden, 2019) 

Kunskapen om utevistelsens påverkan på hälsa och välbefinnande utgör starka motiv för att ge 
möjligheter att vistas utomhus för alla, särskilt för de som har särskilda behov och behöver stöd från 
omgivningen. Närmiljön blir allt viktigare ju större vårdbehov människor har. Ju svårare man har att 
förflytta och röra sig, desto viktigare blir också närmiljön och dess utformning. En god utformning av 
miljön kan undanröja hinder för både personal och boende och stödja en relativt oberoende 
användning. De positiva hälsoeffekterna är många och begreppet ”utevistelse” kan innefatta mycket. 
För någon kan en vanlig promenad vara bra för att motverka oro och rastlöshet eller för att bidra till en 
bättre nattsömn. För någon annan kan promenaden ha som mål att uppmuntra till aktivitet och 
motverka passivitet och för någon annan kanske det räcker med att kunna sitta ute i parken en stund 
och titta på eller småprata. Utevistelse är fördelaktigt för såväl den psykiska som den fysiska hälsan. 
Att vistas ute under dagen kan minska beteendemönster som kan uppkomma i samband med 
demenssjukdom som exempelvis omotiverat vandrande samt att rycka i låsta dörrar eller annan oro. 

Trygghetsbostäder och seniorbostäder är så kallade mellanboendeformer som överbryggar glappet 
mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Seniorbostäder är enligt Boverket 
helt vanliga bostäder som de ska vara enkelt och bekvämt att åldras i, med möjlighet till gemenskap 
med andra. Till skillnad från särskilda boendeformerna tillhandahålls inte seniorbostäder som bistånd 
från socialtjänsten, utan de finns att tillgå på den reguljära bostadsmarknaden. Seniorbostäder kan 
skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande att alla 
som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och aktiviteter. 

Trygghetsbostäder är en boendeform som riktar sig till äldre som behöver ett tryggt boende med 
gemensamma lokaler och personal vissa tider. Denna boendeform ska präglas av fokus på trygghet 
som i första hand skapas genom gemenskap och tillgänglighet. Detta ska i nästa led medföra bättre 
hälsa, att de boendes sociala isolering minskar och skjuter upp behovet av särskilda vårdinsatser. På 
detta sätt, kan även framtida vårdkostnader komma att påverkas i positiv riktning. 

Från och med 2019 kan kommuner ha verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende. Dessa är 
avsedda för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte 
längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta den 
isolering som många av de äldre som bor kvar hemma lider av.  

”Kostnadsanalysen visar att en satsning på fler mellanboenden beräknas ge lägre totala samlade 
kostnader jämfört med dagens fördelning, eftersom både insatser från närstående och sjukvården 
förväntas minska. Den samlade bedömningen utifrån samhällets kostnader och befolkningens 
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värdering talar således för en utbyggnad av mellanboenden. Att behålla dagens struktur med en 
övervägande andel hemtjänst skulle både gå emot morgondagens äldres uttryckta preferenser 
och vara mer kostsamt ur ett samhällsperspektiv” (Myndigheten för vårdanalys. 2015, Sid 112) 
 
 

Särskilt boende 
Förväntat behov av platser i särskilt boende fram till 2030 
(Baseras på ett antagande att förändringen är konstant varje år. En enhet om 8 platser är inte belagd)  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Antal befintliga 
platser 123 + 8 131           

Behov enligt 
prognos  123 124 125 126 126 127 128  130 132 133 135 

 
Om andelen med behov av särskilt boende är konstant de närmaste åren innebär det att dagens 131 
platser troligen kommer att täcka behovet några år framåt.  För närvarande finns 123 platser vilket 
innebär att omsorgsnämnden noga behöver bevaka när enheten som idag inte är belagd behöver 
öppnas. Det är möjligt att åtta platser på korttid/rehab och tre platser för avlösning inte kommer att 
räcka. Den nära vården innebär att vi behöver ha en god beredskap för att ta hem medicinskt 
färdigbehandlade från slutenvården med kort varsel och att gruppen anhöriga inom en snar framtid inte 
tros vårda närstående i den omfattning de gör idag.  

Sedan tidigare finns ett förslag på ytterligare tillbyggnad av Pilgården med 8 platser samt en 
tillbyggnad av Lindkullen med två enheter. För att säkerställa det faktiska behovet av boendeplatser i 
Lilla Edets kommun är det är viktigt att resurser avsätts för att kontinuerligt följa och analysera den 
demografiska utvecklingen i Lilla Edets kommun. Medianvårdtiden på hur länga man bor på särskilt 
boende varierar i Sveriges kommuner. De flesta kommuner har en medianvårdtid på 1,97 år.  
Medianvårdtiden i Lilla Edet var 2,5 år vid mätning i oktober 2019. Äldre med demenssjukdom lever 
som regel längre än personer med somatisk svikt.  

Sedan 2014 har mediantiden från ansökan till erbjuden inflyttning till särskilt boende varit 26 dagar.  
2018 fick den enskilde i genomsnitt vänta 37 dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, vilket 
är under rikssnittet på 53 dagar. Beläggningsgraden på särskilt boende har under perioden 2014 – 2018 
varit i genomsnitt 97 % vilket till viss del beror på överbeläggning (parboende). En beläggningsgrad 
på 100 % är i princip ouppnåelig eftersom in-och utflyttning tar viss tid i anspråk. 

 
Strategier att fokusera på  

Förvaltningen bör kontinuerligt följa behovet av bostadsformer för äldre i kommunen. 
 
Det är viktigt att kommunen arbetar med att utveckla olika typer av boendeformer. 
 
Tillse att utemiljön vid kommunens äldreboende är tillgänglig, attraktiva och säker att vistas i. 
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Delaktighet och brukarmedverkan 
Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det 
innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med 
den enskilde. Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. 
Det är viktigt att enskilda personer känner att de har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och 
utvecklingen av samhället. Annars är risken att det uppstår utanförskap och känslor av maktlöshet.  

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen tar utgångpunkt i särskilda bestämmelser i 
socialtjänstlagen. Bl.a. innebär detta att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omsorgsnämnden har även antagit en lokal 
antagen värdegrund och värdighetsgarantier. Trygghet är en viktig del av välbefinnandet. Viktiga 
förutsättningar för att känna trygghet är att ha kontroll över sin situation samt möjlighet att göra sig 
förstådd och förstå sin omgivning. En annan aspekt av välbefinnande är att den äldre personen känner 
meningsfullhet i tillvaron. Det kan till exempel handla om stöd och hjälp med  att upprätthålla 
kontakter och gemenskap med närstående och vänner, ta en promenad eller träna olika förmågor. 
Bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär även att äldreomsorgen ska värna och respektera var och 
ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individ-anpassning. 
Kvalitet i vård och omsorg skapas i stor utsträckning i mötet mellan omsorgstagaren och personalen. 

Värdegrundsarbetet ska vara en ständigt pågående process där de inblandade hela tiden strävar efter att 
förbättras. Värdegrunderna och värdighetsgarantierna måste kontinuerligt förankras bland brukare, 
personalgrupper och enhetschefer, och följas upp och utvecklas för att hållas levande och aktuella. 

För att äldre personer ska bli delaktiga och kunna vara med och påverka är det viktigt att 
kommunikationen fungerar mellan den enskilde och de som arbetar inom äldreomsorgen. Så långt det 
är möjligt ska insatserna utformas och genomföras i samarbete med den enskilde. 

Anhörigperspektivet innebär att familjen eller andra personer som är viktiga för den äldre personen 
synliggörs och när det är möjligt involveras i vården och omsorgen om den närstående.  Det innebär 
även att verksamheterna ser, respekterar och samarbetar med både den enskilde och de personer som 
är viktiga för honom eller henne. 

 
Strategier att fokusera på  

Fokusgrupper på särskilt boende i syfte att få kunskap om vad brukarna anser ger god kvalitet och 
gott liv i boendet. Återkoppla resultat från Socialstyrelsens rapport; Vad anser de äldre om 
äldreomsorgen. 

Information, utbildning och reflekterande dialoger på arbetsplatserna om värdegrund och 
eventuella värdighetsgarantierna så att medarbetarna får förutsättningar att konkretisera 
värdegrund och eventuella värdighetsgarantier i handling  

Tydliggöra brukarnas delaktighet vid upprättandet av genomförandeplan. 

Engagera de äldre som en aktiv part i kommunens planering av bostadsförsörjningen för äldre  
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Individens behov i centrum 
År 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utveckla modellen Individens behov i 
centrum (IBIC) utifrån modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC). Modellen stödjer ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad information för såväl handläggare som 
utförare av insatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär att handläggare och utförare använder ett 
gemensamt språk för dokumentation. IBIC ger stöd för tydlig strukturerad beskrivning av behov, 
bedömning, mål och resultat. Strukturerad informationshantering underlättar informationsöverföring 
och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla uppgifter som är 
nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning. Modellen är tänkt att 
stödja huvudmannen och utförarna i arbetet med att utveckla ändamålsenlig dokumentation och 
uppföljning på både individ- och gruppnivå. Arbetssättet ger stöd för att beskriva nuläge och mål, 
vilket innebär möjligheter att följa upp resultatet för individen. 

Alla människor har en inneboende förmåga att definiera sina egna problem, att utveckla 
handlingsstrategier för att lösa dem och att göra det bästa av svåra situationer. Vård- och 
omsorgsinsatser ska ta utgångspunkt i denna förmåga. Det innebär dels att insatserna ska utformas 
utifrån de behov av stöd och hjälp som individen själv ger uttryck för, dels att vård- och 
omsorgspersonalen ska arbeta utifrån principen ”hjälp till självhjälp”, där fokus är på att stödja, stärka 
och mobilisera individens egna förmågor och självständighet. Utgångspunkten för vård och omsorgen 
ska vara att individen själv ska få bestämma över sitt liv så långt som möjligt, och att den enskilde är 
expert på sin situation och sina behov. Den enskilde måste därför ges mandat och möjlighet att delta 
och påverka planeringen, genomförandet och uppföljningen av den vård och omsorg han eller hon får. 
Vidare ska den enskilde, så långt som möjligt, kunna välja när och hur stöd, hjälp och service ska ges 
(jfr 33 kap. 5 § och 5 kap. 5 § SoL).  

 
 Strategier att fokusera på  

 
 

Kommunal hälso- och sjukvård 
Kommuner o landsting har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. Många av de sköraste 
patienterna med komplexa hälsoproblem och svåra funktionsnedsättningar får delar av sin vård inom 
den kommunala hälso-och sjukvården. 

Regeringen har initierat en God och Nära vård. Den ska leda till att tydliggöra kommunernas uppdrag 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det innebär att behovet av akutsjukvård på sjukhus ska minska, 
och att människor får stöd i närtid och där de lever sina liv. De förebyggande och hälsofrämjande 
insatserna är tillsammans med egenvård viktiga grundpelare i den nära vården.  

Implementera modellen Individens behov i centrum (IBIC) 
 
Parallellt med införandet av IBIC utbilda medarbetarna i social dokumentation  
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Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård är omfattande och expanderande, eftersom allt fler får 
vård och omsorg i ordinärt boende. Den kommunala hemsjukvården omfattar även alltfler äldre med 
komplexa vårdbehov och alltmer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser, bland annat till följd av 
att patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen och att de tekniska möjligheterna för att ge 
högspecialiserad vård i hemmet har ökat. Var exakt gränsen går för kommunens respektive 
landstingets hälso- och sjukvård är idag inte möjligt att precisera. Den medicinska och 
medicintekniska utvecklingen går snabbt. Ansvarsgränsen mellan sluten vård, öppen specialistvård 
och primärvård förflyttas kontinuerligt. Primärvården svarar idag för grundläggande medicinsk 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens 
medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. När patienter idag är medicinskt 
färdigbehandlade kan det innebära att patienten kommer hem olika medicinsktekniska hjälpmedel som 
till exempel trakeostomi, respirator, hostmaskin eller dialysbehandling. Den avancerade sjukvård som 
utförs i hemmet kräver kunskap och hög kompetens för att vara säker och trygg.  Den slutna vården 
har ett kunskapsförmedlande ansvar gentemot kommunens personal och kommunens sjuksköterskor 
har det uppföljande ansvaret då det är de som delegerar till baspersonal. I det kommunala ansvaret 
ligger att tillse att sjuksköterskor som utför och delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter har 
kompetens. Kommunen ska tillse att tillräcklig undersköterskekompetens finns i organisationen som 
kan mottaga delegation.  

I hemsjukvårdandens organisation som den ser ut idag har sjuksköterskan inte omedelbar tillgång till 
stöd från kollegor och andra kompetenser, vilket innebär att sjuksköterskans kompetens, 
beslutskapacitet och självständighet måste vara hög. Kommunens stora utmaning är att bibehålla 
kompetens vad gäller specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktssköterskor och psykiatrisköterskor, 
yrkesgrupper som spås vara några av arbetsmarknadens mest efterfrågade yrkesgrupper under de 
kommande åren. Kompetensutveckling och utbildning på är faktorer som kan göra arbetet inom 
äldreomsorgen mer attraktivt och underlätta rekryteringen av nya sjuksköterskor. 

 
Strategier att fokusera på  

 

Kartlägga kompetensbehovet och bygga upp en struktur för kompetensutveckling i syfte att tillvarata 
och höja personalens kompetens inom exempelvis förskrivningsrätt, inkontinens, diabetes, nutrition, 
smärta, sårvård, palliativ vård, medicintekniska produkter, fördjupande kunskaper om vård av äldre och 
handledning till medarbetare och studenter.  

Utveckla samarbetet med regionen och individ- och familjeomsorgen när det gäller 
betalningsansvarslagen om utskrivningsklar patient inom psykiatrisk vård. 

Följa utvecklingen av antalet patienter som får fortsatt vård/rehab efter hemtagning från slutenvården i 
syfte att balansera behov och tillgång.  

Uppmärksamma landstinget om att rutin för ansvarsfördelning behöver tydliggöras när det gäller 
avancerad vård i hemmet.  

Tillse att verksamheten har plats för utskrivningsklara patienter inför helg.  
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Vård och omsorgs till personer med demenssjukdom  
I takt med att livslängden ökar stiger andelen personer med kroniska sjukdomar, såsom demens. 
Samtidigt sker det forskning och utveckling inom sjukvården som förväntas begränsa 
demenssjukdomens utveckling. Demenssjukdomar har stor betydelse för behovet av äldreomsorg.  

I de nationella riktlinjerna för demens anges att 8 % av personer 65 år och äldre och hälften av alla 90 
år och äldre har en demenssjukdom. Av de som idag 2019 bor på särskilt boende i Lilla Edet har 60 % 
en demenssjukdom (mätdatum, oktober 2019). Av de som idag har hemtjänstinsats i Lilla Edets 
kommun beräknas ca 20 % (mätdatum, oktober 2019). ha en demenssjukdom.  

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPS) drabbar någon gång ca 90% av alla som 
lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, 
hallucinationer eller sömnstörningar. Detta innebär en problematik som personalen i våra särskilda 
boenden i Lilla Edets kommun har att förhålla sig till. Dessa symptom orsakar ett stort lidande 
framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och vård- och 
omsorgspersonal. 

Nationella riktlinjer för demensvård ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid 
demenssjukdom. För att komplettera riktlinjerna har socialstyrelsen tagit fram en modell för ett 
standardiserat insatsförlopp för demensvården. Modellen är framtagen för att ge stöd för samverkan 
och ett systematiskt arbetssätt för personer med demenssjukdom, från det att diagnosen ställts till 
vården i livets slutskede. Syftet är också att det ska bidra till en mer jämlik demensvård över landet. 
Socialstyrelsens modell består av tre delar: insatser, samverkan och stöd för samverkan. 
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att utveckla och sprida modellen för ett standardiserat 
insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom. Det finns behov av en särskild handlingsplan 
utifrån nationella riktlinjer för vård och omsorg till personer med demenssjukdom oavsett ålder och 
utifrån nationella rekommendationer om ett multiprofessionellt teambaserat arbete. Plan för 
kommunens demensvård bör ange mål, metoder och kompetensförsörjning för utveckling och 
kvalitetssäkring utifrån nationella riktlinjer och standardiserat insatsförlopp. Socialförvaltningen bör 
samla kompetens och utveckla metoder och förhållningssätt som är anpassade för målgruppen. 
Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig och att 
förstå beteenden och psykiska symtom ur den demenssjukes perspektiv. Den personcentrerade 
omvårdnaden utgår från information om den demenssjukes livsmönster, värderingar och preferenser. 

Kommunen erbjuder biståndsbedömd dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom. 
Dagverksamheten har en viktig funktion då det ger en möjlighet till struktur och social gemenskap. 
För personer med demenssjukdom bidrar verksamheten till att dagen får ett innehåll med aktiviteter 
och sysselsättning. Enligt Socialstyrelsen motsvarar kostnaden per person och dag i dagverksamhet 
kostnaden för 1–2 timmar hemtjänst. 

Dagverksamheten har även viktig funktion som anhörigavlösning. Om dagverksamheten för 
demenssjuka utökas är det möjligt att behovet av växelvård vid korttidsboende skulle minska. Därmed 
skulle också korttidsplatser frigöras. 
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  Strategier att fokusera på  

 
 

Vård och omsorgs till personer med psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa hos äldre, framförallt depression, förekommer i högre grad hos äldre än hos yngre. 
Trots det är det väl belagt att den psykiska ohälsan hos äldre under många år varit ett eftersatt område.  

Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp, dels för mindre allvarliga psykiska problem 
som oro och lättare nedstämdhet, dels för mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en 
psykiatrisk diagnos. Psykisk ohälsa hos äldre personer är ett mångtydigt begrepp. Det har bland annat 
visat sig att det finns en rad svårigheter att identifiera psykiska hälsobesvär hos äldre personer, dels på 
grund av att psykiska ohälsa ofta yttrar sig som fysiska besvär, dels därför att flera icke specifika 
symtom på depression blir vanligare högre upp i åldrarna. Det är till exempel inte ovanligt att 
depression yttrar sig i form av viktnedgång och sömnbesvär eller kognitiva nedsättningar som t.ex. 
ökade koncentrationssvårigheter.  

I utredningen ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 
2017:21) beskrivs att psykisk ohälsa är förhållandevis vanligt förekommande bland äldre personer. 
Förekomsten av oro, ängslan, ångest och sömnproblem är högre hos äldre personer än för personer i 
medelåldern. Vid 75 års ålder beräknas mellan 15 och 25 procent ha psykisk ohälsa, men alla dessa har 
inte en psykiatrisk diagnos. Mellan 5 och 10 procent av de äldre har en depression, varav 1 till 5 
procent får diagnosen depression. Detta gör depression till den vanligaste psykiska sjukdomen hos 

Arbeta för att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom och ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom. 
 

All personal som arbetar med målgruppen ska ha grundläggande kunskaper inom 
demensproblematik. 
 
Enligt upprättad kompetenstrappa besluta hur stor andel av personalen som ska inneha fördjupade 
kunskaper inom området.   
 
Utreda vilka behov av målgruppsanpassning som ökningen av antalet personer med olika 
demenssjukdomar för med sig. Har kommunen behov av att inrätta specialenheter för grupper med 
särskilda behov eller en egen avdelning för avlösning för närstående till målgruppen  
 
Införa BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) inom hela 
verksamheten. 
 
Kommunens demensteam har hög kompetens, arbetar med råd och stöd till anhöriga, utbildar och 
handleder medarbetare. De arbetar förebyggande, behandlande och uppföljande. 
Teamet består av en demenssköterska tillika anhörigsamordnare och två vidareutbildade 
undersköterskor, sammanlagt 60 %. Att öka teamets tid med exempelvis 40 % skulle innebära 
goda förutsättningar till stöd för medarbetare att arbete utifrån nationella riktlinjer. 
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äldre personer. Orsakerna är både biologiska och psykosociala. De biologiska är kopplade till 
åldrandet och förändringar i hjärnan. De psykosociala orsakerna kan till exempel vara förlust av nära 
anhörig, vänner eller låg fysisk aktivitet, ensamhet, bristfällig kost, missbruk samt biverkan av 
läkemedelsbehandling. Symtomen på psykisk ohälsa är ofta diffusa och kan också vara tecken på flera 
andra sjukdomar. 

I Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer skrivs vidare att äldre psykiatriska 
tillstånd ofta är komplicerade och inflätade i varandra. Äldrepsykiatri bygger på förståelse av 
komplexa sjukdomar och sammanhang och en helhetsförståelse av människan. Äldre personer med 
psykiska symtom faller ofta ”mellan stolarna”, det vill säga de blir varken en angelägenhet för hälso- 
och sjukvården eller den sociala omsorgen.  

Kommunerna har skyldighet att erbjuda en god vård och omsorg för sina medborgare, vilket specifikt 
för målgruppen kan innebära insatser som kontaktperson, hemtjänst, boendestöd, sysselsättning, 
dagverksamhet och särskilt boende. Kommunerna kan också ordna mötesplatser och tillfällen för 
aktiviteter. För äldre personer med psykisk ohälsa är det angeläget att olika former av stöd är lätt 
tillgängligt och ges med kontinuitet och rätt kompetens samt utgår från den enskildes behov. Det är 
viktigt att hemtjänst- och boendepersonalen har förutsättningar att systematiskt upptäcka förändringar 
hos den enskilde som kan vara tecken på psykisk ohälsa och se till att den äldre får den vård och 
omsorg han eller hon behöver. En förstärkning av hemtjänstpersonalens kompetens för att möta äldre 
personer med psykiska funktionshinder kan också bidra till att dessa inte behöver flytta till ett särskilt 
boende. Kompetensförsörjning är därför av central betydelse. 

 
 Strategier att fokusera på 

 
 

Våld i nära relationer 
Äldres våldsutsatthet är ett område som behöver uppmärksammas och prioriteras, inte minst på grund 
av många äldres särskilda utsatthet och att äldre är en växande grupp i befolkningen. Både kvinnor och 
män kan utsättas för våld i nära relationer och våldet kan drabba alla. Men det finns vissa grupper som 
är mer utsatta än andra. Det är äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk 
bakgrund, kvinnor med missbruks- och beroendeproblem och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Våld i samkönade relationer har uppmärksammats som ett eget problem- och 
kunskapsområde, liksom våldsutsatta som tillhör nationella minoriteter. En särskilt utsatt grupp i 
ordinärt boende är anhöriga som vårdar eller stöttar en nära anhörig eller partner. Den äldre kan både 
utsättas för, eller utsätta den person hen vårdar för våld, till exempel ifall hen får otillräckligt med stöd 
och avlastning och därigenom blir utmattad. Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck; 
fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. 

Grundutbildning inom kunskapsområdet demens för baspersonalen  
 
Förstärkt kompetens inom kunskapsområdet demens för sjuksköterskor 
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Våld inom äldrevården ska förebyggas, tidigt upptäckas och hanteras professionellt. För ett 
professionellt bemötande och omhändertagande av äldre personer som utsatts för våld behövs dels ett 
tydligt ansvarstagande och dels att medarbetarna har kunskap och kompetens att erbjuda rätt stöd och 
hjälp.  

Ett riksdagsbeslut från 1991 betonas äldres frihet och likvärdighet. Äldre har rätt till makt över sitt 
eget liv. En garanti gällande valfrihet och självbestämmande ska genomföras inom äldreomsorgen. 
Samma år, 1991, antar FN:s generalförsamling ett antal s k ”Principer för äldre människor” (FN:s 
resolution nr 46/1991). Honnörsorden är oberoende, deltagande, vård, självförverkligande och 
värdighet. FN formulerar målen för äldrepolitiken som att äldre ska: 

• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. 
• kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, 
• bemötas med respekt. 
• ha tillgång till god vård och omsorg.  

I Lilla Edets kommun finns en FRIDSAM-grupp med representanter från Lilla Edets kommun, 
polisen, primärvården, kriscentrum för kvinnor, kyrkan och frivården. Inom området våld i nära 
relationer finns den gemensamma handlingsplanen över myndighetsgränserna, polis, socialtjänst, 
sjukvård, barn- och ungdomspsykiatrin, brottsofferjour som aktiva parter. 

Vård och omsorg och funktionshinderverksamheten utbildade tidigare så kallade VIN-ombud (ombud 
i Våld I Nära relationer) i syfte att vara kunskapsförmedlare till arbetskamrater. De fick sedan 
kontinuerlig fortbildning och var en länk till FRIDSAM-gruppen. Tyvärr har VIN-ombuden under de 
senaste åren inte fått ett fortsatt stöd och deras ombudsroll är inte längre aktivt. Från och med 2020 
planeras det dock komma igång igen.  

 
Strategier att fokusera på  

 
 

Anhörigstöd  
Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre och andra som till följd av sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Det är för många en naturlig del av 
livet och ett sätt att vara nära och hjälpa sina anhöriga. Att som anhörig ge vård och omsorg ska vara 
ett frivilligt åtagande. Den informella omsorg som utförs av anhöriga kvinnor och män är dock 
omfattande. 

Syftet med samhällets stöd till anhöriga är att i ett tidigt skede genom förebyggande och stödjande 
arbete uppnå en högre livskvalitet för anhöriga och brukaren. Anhörigstödet ska leda till att anhörigas 
fysiska, psykiska och sociala belastning minskar. Stödet ska underlätta för yrkesverksamma anhöriga 

Återuppta arbetet med att utbilda och stödja VIN-ombud 
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att fortsätta arbeta. Anhörigstödet kan vara direkt riktat till den anhöriga eller indirekt via stöd till 
brukaren som har till syfte att avlasta den anhöriga.  

Alla som möter anhöriga i sitt dagliga arbete har ansvar att uppmärksamma dem, se deras behov och 
ge stöd.  Målsättningen inom äldreomsorgens verksamhet är att målmedvetet arbeta för att se anhöriga 
som en kompetent samarbetspartner och erbjuda anhöriga delaktighet i vård och omsorgen. Arbeta 
aktivt för att skapa en anhörigstödjande kultur och att verksamheterna har ett anhörigperspektiv. För 
en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar 
det om att de själva behöver få information eller utbildning. Stödet ska utformas individuellt.  

Socialförvaltningen har för närvarande kontakt med ca 30 anhörigvårdare (mätdatum, oktober 2019). 
De flesta anhörigvårdare är de som stödjer och vårdar en närstående med demenssjukdom. 
Socialförvaltningen har inga målgruppsindelade avlösnings- och växelvårdsplatser. Det finns tre 
platser för avlösning och växelvård på Solängs äldreboende. Lindkullen korttids- och rehab enhet 
erbjuder avlösning i den omfattningen de har plats, det gör även de särskilda boendena. Att som 
dement person vistas tillsammans med andra personer som bor permanent på ett boende eller på 
kortidsenhet, bland personer som har rehabiliteringsinsatser, innebär att olika behov och krockar med 
varandra. Dementa personer kan behöva lugn och ro. De kan även vara oroliga och ha BPSD 
problematik. Detta skapar ofta missnöje och oro från övriga brukare/patienter. För att möta anhörigas 
behov av avlösning vore det önskvärt att undersöka möjligheten att skapa en separat enhet/platser för 
dementa personer när det gäller växelvård.  

Pilgården är ett boende för enbart dementa personer. På Pilgården är även dagverksamheten för 
dementa personer som bor i ordinärt boende belägen. Genom att förlägga en avlösning och 
växelvårdsenhet och ett boende för dementa personer med svåra kognitiva problem kan kompetens, 
metoder och resurser förläggas samlas i ett så kallat demenscentrum.  

 I Lilla Edets kommun finns det en handlingsplan framtagen som ska vara vägledande i anhörigarbetet 
mellan 2018–2021. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp i Lilla Edets kommun. Styrgruppen 
ansvarar för det övergripande utvecklingsarbetet, initierar utveckling, följer upp samt fattar beslut. 
Styrgruppen ger arbetsgruppen årliga uppdrag utifrån syfte och mål.  

Målen i handlingsplanen är: 

• Anhöriga ska erbjudas stöd i tidigt skede 
• Utbildning av anställda och förtroendevalda  
• Samarbetet med vården och intresse- samt frivilligorganisationer ska utvecklas 
• Information och informationsvägar ska utvecklas, utveckling av tillgänglighet, information 

och marknadsföring. 
• Anhöriga ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande under förutsättning av den 

närståendes samtycke 
• Upprätta rutiner för hur anhörigperspektivet ska tas tillvara i handläggning- och i 

verkställighetsprocessen.  
• Anhörigvården i Sverige behöver systematiseras. Regeringen har därför givit Socialstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi. Strategin ska vara på plats 2021.  
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Strategier att fokusera på  

 
 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete  
Befolkningens hälsa och funktionstillstånd har stor betydelse för behovet av vård och omsorg. Genom 
ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder kan man stärka det friska och bibehålla 
funktioner. Därmed förbättras livskvaliteten för den enskilde och samhällets kostnader för vård och 
omsorg minskar. Socialstyrelsens undersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, visar att 
av de som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst upplever 40 procent ensamhet då och då. 
Vilket är ungefär samma siffra som i Lilla Edet.  

De förebyggande och hälsofrämjande insatserna behöver riktas mot de livsvillkor och levnadsvanor 
som påverkar hälsan. Folkhälsoinstitutet lyfter fram social gemenskap och socialt stöd, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor som extra viktiga faktorer för ett gott åldrande 
(Statens folkhälsoinstitut, 2009). Tillgängliga mötesplatser ökar möjligheten till social gemenskap och 
delaktighet för den enskilde och därmed kan psykisk och fysisk ohälsa förebyggas eller lindras. 
Civilsamhället, med pensionärsföreningar och brukar- och anhörigorganisationer, kan många gånger 
erbjuda aktiviteter och upplevelser som ger meningsfullhet, gemenskap, tillhörighet och glädje. Det är 
därför viktigt med ett gott och nära samarbete mellan offentlig och frivillig sektor.  Lilla Edets 
intresse- och frivilligorganisationer och enskilda volontärer utgör en stor tillgång inom 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Biståndsenheten svarar för den uppsökande verksamheten för de personer som fyller 79 år. Inom 
ramen för primärvårdens hälsofrämjande arbete kan även en vårdcentral utföra uppsökande 
verksamhet. Socialförvaltning och primärvården har ett nära samarbete vad gäller samverkande 
sjukvård och samordnad vård och omsorgsplanering (SAMSA). Ibland gör vårdcentralens 
vårdplaneringssköterska och handläggare på kommunens biståndsenhet gemensamma hembesök. 
Gemensamma hembesök är då föranlett av att någon av de parterna antar att   brukaren/patienten har 
fördel av detta.  En styrka i att parterna samarbetar vid hembesök är att brukaren/patienten får tillgång 
till information om olika insatser och anvisningar hur man tar ytterligare kontakt vid tillfället för det 
gemensamma hembesöket. Kommunen och primärvården skapar också möjligheter att tillsammans 
arbeta förebyggande för att ex. förhindra fallolyckor. I ett hälsofrämjande syfte vore det till fördel att 
öka samarbetet inom organiserad form mellan socialförvaltningen och de två vårdcentralerna i Lilla 
Edets kommun.  

Socialdepartementet och Myndigheten för vårdanalys lyfter i sina rapporter fram förebyggande och 
rehabiliterande insatser som den kanske viktigaste åtgärden för att begränsa kostnaderna för 
morgondagens äldreomsorg. För att minska eller skjuta upp behovet av vård och omsorg måste arbetet 
fokusera på att stärka individernas hälsa och funktionsförmåga.  Ett strukturerat arbetssätt (Senior 

Arbeta vidare med att verksamheten har ett aktivt anhörigperspektiv i vård- och omsorgen.  
 
Undersöka möjligheten att skapa avlösningsplatser för personer med demenssjukdom  
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alert) i hemtjänst och särskilt boende där man bedömer risk för fall, nutrition och trycksår och erbjuder 
individuella åtgärder kan innebära att hälsa kan främjas och omvårdnadsbehov förebyggas och 
fördröjas.  

Det förebyggande arbetet är inte ett ansvar enbart för omsorgsnämnden utan en uppgift som 
nämnderna måste ta sig an i samverkan. Det förebyggande arbetet kan ta sig många uttryck, från att 
skapa sociala mötesplatser och fler anpassade boenden, till ett utökat anhörigstöd och användning av 
tekniska hjälpmedel.  

 
   Strategier att fokusera på  

 
 

Välfärdsteknologi  
Regeringen och SKL:s styrelse har tagit fram en vision för e-hälsa. Visionen berör både hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. Visionen utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: 

• Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 
• Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet 

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter. För att 
visionen ska kunna uppnås tydliggörs även vikten av att medarbetare har en digital arbetsmiljö som 
möjliggör hög kvalitet och stödjer de processer medarbetare verkar i. 

Välfärdsteknologin kan stärka äldre personer till ett självständigare liv och bidra till bättre 
resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara samhällsekonomiskt lönsamt. E-Hälsa 
syftar till att ge individen möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 
Exempel på e-hälsa är Nationell patientöversikt (NPÖ), mobil dokumentation och säkra 
behörighetssystem.  

E-tjänster i socialtjänsten innebär elektriskt förmedlade interaktiva tjänster i olika former. E- tjänsterna 
kan röra ansökan, råd och stöd, kommunikation eller teknik i hemmet. Exempel på teknik i hemmet är 
digitala trygghetslarm, trygghetstillsyn via kamera. Bildkommunikation via TV eller lättanvända 

Samverkan med frivilligorganisationer, studieförbund, olika kyrkor och samfund samt enskilda 
volontärer ska stärkas   

Volontärer ska erbjudas utbildning   

Föreningar ska uppmuntras till aktiviteter inom äldreomsorgen  

Informera äldre om fallförebyggande åtgärder 

Medvetandegöra personalen om det hälsofrämjande arbetet  

Förbättra utemiljön vid de särskilda boendena 

Ökad samverkan med primärvården vad gäller uppsökande verksamhet riktat till äldre över 79 år   
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hjälpmedel för att stödja kvarboende. Under 2020 kommer digital nyckelhantering att införas i 
hemtjänsten. En förändring som kommer att effektivisera hemtjänsten och hemsjukvårdens arbete. Ett 
nästa steg borde vara att skifta fysiska nycklar till digital nyckelhantering även på särskilt boende.  

 Strategier att fokusera på 

 
 

Hållbar miljö  
Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en 
kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete ska bidra till ett ökat miljöengagemang för 
att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen. 

 
Strategier att fokusera på 

   
 

Kompetensförsörjning 
Både i SoL och LSS finns bestämmelser om personal 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och    
erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Bestämmelsen syftar till att framhålla hur viktigt det är att upprätthålla en 
hög kompetens och välja personer med lämplig bakgrund och personlighet för yrken inom 
socialtjänsten (prop. 1996/97:124 s. 51). 

För verksamhet enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och          
omvårdnad ska kunna ges (6 § LSS). Det innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet 
som kan krävas för varje specifik uppgift (prop. 1992/93:159 s. 171). 

Nyckelfri hantering i hemtjänst och hemsjukvård   

Undersöka behovet av att införa nyckelfri hantering på särskilt boende 

Trygghetskameror för brukare med hemtjänst/hemsjukvård  

   Undersöka möjligheten till nattkamera på särskilt boende 

Digital läkemedelssignering inom särskilt boende och brukare med hemtjänst/hemsjukvård 

Medicinpåminnare för brukare i ordinärt boende med hemsjukvård/hemtjänst 

Mobil dokumentation 

 

Följa upp och kartlägga erfarenheter från Lindkullens arbete med projektet Resurssmart 
Äldreboende. Projektet bidrar till att uppfylla nationellt och regionalt mål; att minska mängden 
avfall. Målet ingår i Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020, som GR:s medlemskommuner har 
enats om.  

http://www.grkom.se/download/18.31a99dbb12f97baa5428000503/1359468862595/GR-A2020.pdf
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Vård och omsorg förväntas ha stora rekryteringsbehov framöver. Behoven av personal i äldreomsorg 
ökar samtidigt som andelen arbetsföra i befolkningen minskar. Antal personal inom vård och omsorg i 
Lilla Edets kommun som fyller 65 år under den närmaste 5 åren redovisas i tabell nedan. Antalet 
pensionsavgångar januari till juli 2019 var 30 stycken.   

Det framtida stora rekryteringsbehovet innebär att flera arbetsgivare vill dela på antalet utbildad 
personal. En situation som redan är kännbar. För Vård och omsorg innebär detta en utmaning att såväl 
behålla som rekrytera ny personal till yrken som undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast/fysioterapeut, biståndshandläggare och enhetschef.  

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal medarbetare som 
fyller 65 respektive år 2 4 4 6 6 10 6 10 

Inom vård och omsorg är medelåldern 45,54 år 
 
Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet, utvecklingen av den nära vården och statens 
kvalitetskrav när det gäller vården av sköra äldre innebär att vården och omsorgen måste 
kvalitetssäkras inom en rad områden. Patienter inom hemsjukvården ska tillförsäkra en trygg och säker 
vård och omsorg av god kvalitet. De mest sjuka äldre som idag vårdas på Särskilt boende och i det 
ordinära hemmet kräver specialistkunskap av vidareutbildade sjuksköterskor som distriktssköterskor 
och äldre sköterskor med förskrivningsrätts, handledningskunskap och specialistkunskaper som 
exempelvis palliativ vård, psykiatri, demens, stroke, nutrition mm. Förändrade vårdbehov, förändrade 
samordningsbehov och framförallt förändrade kunskapsbehov innebär att distriktssköterskorna behövs 
mer än någonsin i hemsjukvården för att möta framtidens behov. Detta med fokus på patientsäkerheten 
och verksamhetsutveckling.  Undersköterskans roll ställer krav på kunskaper och färdigheter inom 
omvårdnad, teknik, samverkan, planering, hälsofrämjande, förebyggande, dokumentation, bemötande, 
kommunikation, målgruppskunskap mm. 

Socialstyrelsen konstaterar att kommunerna i dagsläget har svårt att rekrytera personer både med och 
utan adekvat kompetens. Myndigheten bedömer vidare att avsaknad av incitament att utbilda sig kan 
medföra att kvaliteten i vården och omsorgen om de äldre riskerar att försämras samt försvårar för 
personalen att göra karriär, vilket påverkar viljan att stanna kvar i yrket. En förutsättning för en god 
vård och omsorg är att det finns välutbildad, motiverad och engagerad personal. En låg 
personalomsättning ger personalkontinuitet i vård- och omsorgsrelationen. Kommunens mål är att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Omsorgsnämnden anser att kompetensförsörjning är ett av de mest angelägna 
områdena att utveckla de närmaste åren. Målet är att anställda ska kompetensutvecklas för en 
professionell och kvalitetssäker vård och omsorg. Socialförvaltningen behöver därför utveckla 
strategier för att rekrytera och behålla välutbildad personal.  Det är även viktigt att minska den kraftiga 
obalansen i könsfördelningen i äldreomsorgen.  

En annan utmaning för vård och omsorg är att befolkningen blir alltmer heterogen. Betydligt fler bland 
de äldre kommer att ha invandrarbakgrund. För att äldreomsorgs ska kunna bedrivas med kvalitet i ett 
mångkulturellt samhälle behövs både kulturkompetens och språkkunskaper. Ett sätt att strategiskt 
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möta brukare/patienter från andra länder är att ta tillvara den kompetens som finns hos kvinnor och 
män som kommer från andra länder.  

Marknadsföring av yrken inom vård och omsorg är ett område att utveckla. Inom vård och omsorg 
finns utsedda yrkesambassadörer vars uppgift är att medverka på olika yrkes- och utbildningsmässor. 
Angeläget är att även att rikta information till årkurs 8 genom våra yrkesambassadörer.  

Den politiska styrgruppen för det sociala området (GR) har i sin verksamhetsinriktning angett 
personalförsörjning och kompetensutveckling som ett av de övergripande målen och där vård- och 
omsorgscollege utpekas som en strategisk satsning. Den politiska styrgruppen lyfter fram vikten av att: 

• Behålla, rekrytera och vidareutveckla personal. 
• Erbjuda hög kvalitet i grund- och vidareutbildning. 
• Kunna möta behovet av kultur- och språkkompetens  

 
Arbetsgivare och utbildare har ett gemensamt intresse av att samverka genom Vård och 
omsorgscollege då det är en samverkansform mellan utbildare och arbetslivet inom vård och omsorg. 
Samverkan ger förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande och en bättre 
verksamhetsutveckling. Det säkerställer en god vård och omsorg nu och i framtiden. Inom 
verksamheterna funktionshinder och äldreomsorg finns ett kontinuerligt behov av utbildad 
baspersonal. Genom att verksamheterna funktionshinder och äldreomsorg beställer uppdragsutbildning 
av Komvux Ale kan utbildningsplatser reserveras för det lokala behovet. Uppdragsutbildningen kan 
utformas efter verksamheternas önskemål, individuellt efter validering samt med stöd av handledare 
och praktikplatser i verksamheterna.  

 Regeringens särskilda utredare överlämnande i april 2019, förslag till hur yrket 
undersköterska kan regleras via skyddad yrkestitel i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i 
hälso- och sjukvården och omsorgen. Regeringen kommer att återkomma om beslut och när 
beslut träder i kraft.  

 
Socialchefsnätverket inom Göteborgsregionen (GR) har definierat kompetensförsörjning som ett av 
sina mest angelägna områden, och har tagit initiativ till att undersöka vilka möjligheter det kan ge att 
utveckla så kallade assisterande tjänster. Genom att differentiera yrkesrollerna och införa ytterligare en 
befattning utöver undersköterska och vårdbiträde med andra kompetenskrav ökar möjligheterna att 
utveckla och förändra arbetsorganisationen och därigenom höja kvalitén inom vård och omsorg. Det 
finns arbetsuppgifter i verksamheten som inte nödvändigtvis kräver en vård- och omsorgsutbildning. 
Syftet med en ny befattning är att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg genom att 
skapa fler vägar in i området. Uppmärksammas bör dock att undersköterskan inte är utbytbar mot 
assisterande tjänster. 
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Strategier att fokusera på  
Upprätta en Kompetensmodellen som stödjer strategisk kompetensförsörjning för alla 
verksamhetsområden inom vård och omsorg.  

Tillvarata och utveckla kompetensen hos medarbetarna. Utbilda genom webbutbildningar där det är 
möjligt.  

Tydliggöra behovet av reguljära vuxenutbildningsplatser  

Genomföra valideringsutbildning  

Genomföra handledningsutbildning 

Utveckla den förlängda introduktionen för nyanlända som socialförvaltningen genomförde 2019 

Utveckla samarbete med kommunens grundskola, årskurs 7 – 9.  

 
 

En hållbar och attraktiv arbetsmiljö    
Äldreomsorgens främsta resurs är dess personal. Rätt bemanning skapar ökad trygghet och kvalitet för 
den enskilde inom äldreomsorgen. Lilla Edets kommun värnar om en god arbetsmiljö och hälsa. 
Organisation och bemanning är områden som ständigt utvecklas för att möta såväl medarbetares behov 
som de vi finns till för; kommuninvånarna. En väl fungerande organisation kräver engagerade och 
friska medarbetare. 

Utvecklingen av bemanning och schemaläggning pågår ständigt. Införandet av IT-verktyg Time Care, 
har synliggjort och möjliggjort stora förändringar i schemaläggning. Bland annat har möjligheterna att 
jobba med frånvaro förbättrats. Nästa steg är att optimera bemanning och arbeta aktivt med att öka 
antalet heltidstjänster. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom 
minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.  

 
Personalnyckeltalen för perioden januari – aug 2019 

  
 
 
 
 
 
 

Fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att 
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva 
effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. Verksamhetens 

Antal tillsvidareanställda                                                                   252 st 
Antal månadsavlönade                                       320 st  
Andel kvinnor                                                                                    95,3 % 
Andel deltidsanställningar                                                                 77,8 %  
Antal tjänster i årsarbetare                                                                 259,3 st 
Andelen undersköterskor                                                                   57,14 % 
Medelålder (inklusive chefer)                                                            45,54 år 
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behov styr bemanningen, och i den mån det är möjligt undviks delade turer. Parallellt med arbetet med 
heltidsresan sker arbetet med att samplanera för flera olika enheter. Denna typ av bemanning är en 
förutsättning för att kunna möta upp normen om heltid. 

Strategier att fokusera på  

 
 
 
 
 
 
 
  

Öka medarbetarnas sysselsättningsgrad 

Öka andelen som arbetar heltid 

Anpassa personalschema till verksamhetens behov och möjlighet att skapa heltidstjänster 
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