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Nätverket 
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ppåå  oossss! 
 

 

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

 Vårdfokus har genomfört en enkätundersökning där man 
 ställt frågor om arbetssituationen för sjuksköterskor. 
 Sparpaket och nedprioritering av äldreomsorgen har pågått 
 i många år. 

 
 

Äldre har svagt stöd i lagstiftningen 
 

Antalet platser i äldreboenden har minskat med nästan en tredjedel sedan år 

2000. Ett problem ligger i lagstiftningen, exempelvis socialtjänstlagen. Det finns 

bindande krav som säger att kommuner är skyldiga att erbjuda barnomsorg. 

Äldre däremot har endast rätt till ”skälig levnadsnivå”, och vad det innebär i 

praktiken är öppet för tolkning. 

 

- Nu för tiden tolkar många kommuner kvarboendeprincipen som att äldre 

personer ska bo hemma till varje pris. Många bor hemma mot sin vilja. 

Förklaringen är enkel, en plats på ett äldreboende är betydligt dyrare än 

hemtjänst, säger Pär Schön, docent och äldreforskare vid Karolinska institutet. 

 

- Nu får de vänta så länge att när de väl får en plats är de ofta svårt somatiskt 

sjuka och sköra eller långt gången i demenssjukdom. Den tid man får på 

äldreboendet blir allt kortare. 

 

Förutom att personalen måste hantera en allt mer komplex sjuklighet har 

arbetssituationen försämrats. Handlingsutrymmet har minskat och allt fler 

arbetar underbemannat, vilket i sin tur leder till ökad arbetsbelastning och mer  
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tidspress samt minskad möjlighet att få stöd från kollegor och chefer. Allt fler 

känner sig kroppsligt och psykiskt uttröttade efter arbetsdagen och många vill 

byta jobb. 

 

Enligt Vårdfokus enkät vill sjuksköterskorna se: 

 Högre utbildningsnivå generellt 

 Fler sjuksköterskor 

 Fler undersköterskor 

 Att hälso- och sjukvårdslagen får ökat fokus 

 Bättre kommunikation mellan kommuner, regioner och andra 

sjukvårdsaktörer 

 Säkrare arbetsförhållanden 

 

Från olika håll finns önskemål att kommuner själva ska kunna anställa läkare 

eller komma överens med regionerna att läkarna ska vara mera på plats. 

- Vi kanske behöver en Ädelreform 2,0 där de allra mest sköra omhändertas av 

den regionala sjukvården i livets slutskede, kanske någon form av hospice, 

istället för att flytta till ett boende, säger Pär Schön. 

 

Läs mer: Större fokus på sjukvård behövs i äldreomsorgen, Vårdfokus  
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