Nätverket

RPG-distrikt
Småland-Öland

”KPR lyssnar
på oss!”

Dokumentet Äldres behov i centrum – ÄBIC – har nu utkommit i en ny
och reviderad form. Många kommuner införs nu denna modell. Syftet
med ÄBIC är att ge stöd till handläggaren för att kunna identifiera och
beskriva individens behov.
Några utdrag ur Socialstyrelsen dokument:
När de individuella behoven får styra innebär det ökad flexibilitet och
anpassning. Det är individens behov som ska styra vilka insatser som
ska erbjudas och hur de ska utformas.
För att även tillgodose behov av trygghet, gemenskap och
meningsfullhet som är några av de bakomliggande värden som finns i
målen socialtjänstens insatser till äldre personer ställs ännu större
krav på kompetens och professionalitet.
Processmodell
Aktualisera

Utreda

Besluta

Utforma uppdrag

Genomföra uppdrag

Följa upp

Den värdegrund som äldreomsorgens värdegrund särskilt lyfter fram
är självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och personlig
integritet, individanpassning och delaktighet, gott bemötande och
insatser av god kvalitet.
Yrkesverksamma inom socialtjänsten behöver också reflektera över
människans existentiella dimension och hur man i praktiken
tillämpar principen om alla människors lika värde.
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För att uppleva meningsfullhet och välbefinnande behöver individen
få prata om sina existentiella tankar.
Existentiella tankar kommer ofta till uttryck i vanliga samtal, i
bemötandet och vardagligheter.
De existentiella tankarna som i grunden handlar om människans
tillvaro (existens) på jorden ger uttryck för meningsfullhet, t ex
meningen med livet, glädje och sorg.
Hälsans fyra hörnpelare:





Social gemenskap och stöd
Meningsfullhet
Fysisk aktivitet
Goda matvanor

Kommentarer från Curt Karlsson:
Dokumentet ÄBIC innehåller en del fackuttryck som man i textform söker förklara.
Som lekman kan det vara svårt att tolka allt som sägs. Därför kan det vara bra att
inbjuda någon från Socialförvaltningen till ett samtal om Äldres behov i centrum och
hur den kommer att genomföras i den egna kommunen.
Ur RPG:s perspektiv kan det särskilt vara aktuellt att uppmärksamma det som sägs
om värderingar och det som handlar om etik och existentiella frågor.
För ett år sedan genomförde RPG i Småland-Öland en utbildningsdag där delar av
ÄBIC presenterades. Nu har det genom det nya och reviderade dokumentet kommit
en del kompletteringar och bearbetningar.
Min erfarenhet är att man allt oftare pekar på värdegrund oh existentiella värden.

Läs mer:
Äldres behov i centrum, Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med
dokumentation av individens behov utifrån ICF, Socialstyrelsen,
artikel 2015-4-3 (finns att beställas som skrift eller som pdf-dokument)
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