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Förord 
Kommunals vision Viktiga jobb värda att älska – dygnets alla timmar har många bottnar. Visionen 
speglar betydelsen av medlemmarnas arbeten men också hur medlemmarna idag ofta upplever 
sin arbetssituation. Samtidigt som Kommunals medlemmar älskar sina arbeten hatar de många 
gånger sina arbetsvillkor. Ofrivilliga deltider, delade turer, evighetslånga visstidsanställningar och 
prispress gör det ofta svårt att erbjuda välfärdstjänster med den höga kvalitet som egentligen vore 
möjligt utifrån de anställdas kompetens, engagemang och erfarenhet.

De senaste 30 åren har det skett stora förändringar i organisationen och styrningen av den 
offentliga sektorn. Av ekonomiska och politiska skäl började den klassiska förvaltningsmodellen 
under slutet av 80-talet att kritiseras och kom successivt att kompletteras eller ersättas med 
organisations- och styrformer hämtande från näringslivet, ibland kallat New Public Management. 
Dessa förändringar har påverkat Kommunals medlemmar både som anställda och som 
medborgare. Och dessa förändringar nämns ofta, tillsammans med minskade resurser, som orsak 
till den frustration som många välfärdsarbetare känner inför sin arbetssituation och över att deras 
yrkeskunskaper inte tas tillvara.

Vid förbundskongressen 2013 beslutades att Kommunal ska granska denna utveckling – 
Kommunal ska delta i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som 
blivit norm i offentlig sektor. Kongressbeslutet ger uttryck för medlemmarnas upplevelse: att 
det inte var bra förr men att det inte heller blivit bra nu. Medlemmarna vill ha något annat, 
något nytt. Något som tar tillvara deras yrkesskicklighet och som låter proffsen vara proffs. De 
vill ha en organisation och styrning som ger dem en rimlig arbetssituation och som möjliggör ett 
omsorgsrationellt arbetssätt. De vill ha tillbaka sin yrkesstolthet.

Kongressuppdraget är en del av projektet Värdig välfärd som ska granska olika delar av den 
offentliga sektorn där Kommunals medlemmar upplever att organisation och styrning fungerar 
dåligt. Utgångspunkten för problemformuleringar och målsättningar är de åsikter som förts 
fram av medlemmarna.

Som ett första led i arbetet med att granska välfärdens organisation och styrning undersöks i 
denna rapport hemtjänsten. Kommunal har i tidigare rapporter beskrivit omsorgspersonalens 
villkor i hemtjänsten och de kvalitetsproblem som uppkommer när omsorgspersonal saknar rätt 
förutsättningar för att arbeta professionellt. Ett omfattande arbete har nu också gjorts genom att 
samla in erfarenheter från Kommunals medlemmar om styrningens konsekvenser. 

Kommunal vill med denna rapport ta tidigare slutsatser vidare – för att i enlighet med 
kongressuppdraget presentera en organisation av hemtjänsten som skapar förutsättningar för 
kvalitet och professionalitet. Resultatet är Ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten.

Annelie Nordström 
Förbundsordförande Kommunal
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Sammanfattning
Kommunal har i ett flertal rapporter skildrat förhållandena i hemtjänsten och pekat på allvarliga 
brister både gällande kvalitet för de äldre och arbetsvillkor för vård- och omsorgspersonalen. 
Den här rapporten analyserar hur marknadsstyrningen, ofta kallad New Public Management 
NPM, påverkar verksamhetens utformning och innehåll. Rapporten resonerar därefter kring hur 
styrningen inom hemtjänsten bör se ut och föreslår en alternativ organisationsmodell – ett alternativ 
till NPM i hemtjänsten.

Nedan följer en kort sammanfattning av rapportens viktigaste slutsatser gällande negativa effekter 
av dagens styrning inom hemtjänsten: 

•	 Inom hemtjänsten leder principerna bakom NPM till att det som är rationellt ur ett 
ekonomiskt perspektiv tillåts tränga undan det som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv. 
Utvecklingen har skett parallellt med att resurserna till hemtjänsten minskat. De negativa 
konsekvenserna av en felaktig styrning förstärks i en underfinansierad verksamhet. NPM i 
hemtjänsten leder därmed till sämre omsorg.

•	 Principerna bakom NPM har ökat avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och 
omsorgspersonal, och bidragit till ökad detaljreglering. Detta tar sig uttryck i minutreglerade 
scheman utan flexibilitet att möta behoven hos den enskilde äldre.

•	 Få äldre väljer att byta utförare av hemtjänst och få äldre svarar själva på brukarenkäter. Det 
finns en problematisk övertro på att konkurrens mellan utförare och kvalitetsmätningar driver 
kvalitetsutvecklingen. 

•	 Lagen om valfrihetssystem (LOV) leder till ökad fragmentisering i både äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård vilket påverkar förutsättningarna för samverkan negativt. 

•	 Behovet av medicinska insatser i kommunerna kommer att öka. Dagens gränsdragning i ansvar 
mellan huvudmännen är inte optimal för att möta framtida utmaningar med fler sjuka äldre i 
kommunal omsorg.

•	 Socialtjänstlagens skrivning om att äldre har rätt till skälig levnadsnivå samtidigt som andra 
grupper i behov av vård och omsorg enligt lag har rätt till goda levnadsvillkor har bidragit till 
att äldres behov prioriterats ned i kommunerna. Ambitionsnivån i socialtjänstlagen bör därför 
likställas med ambitionsnivån i andra lagar.
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Nedan följer en kort sammanfattning av rapportens viktigaste förslag till åtgärder:

•	 Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom ett större inflytande för den enskilde äldre 
över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras. Detta möjliggörs genom att vård- och 
omsorgspersonalen får arbeta utifrån omsorgsrationella principer, vilket ger handlingsutrymme 
att möta individuella behov i omsorgsmötet. För att skapa det handlingsutrymmet måste vård- 
och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, kontinuitet 
måste vara hög och därtill ska det finnas utrymme för flexibilitet.  

•	 Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser för att möta behoven hos allt 
fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov. Hemtjänstteamets olika professioner täcker in ett 
brett kompetensfält, från skötsel av hem till omsorg i livets slutskede. Hemtjänstteamet tar ett 
helhetsansvar för den äldres samlade behov av vård och omsorg.

•	 Samarbetet mellan biståndshandläggaren och vård- och omsorgspersonalen behöver förbättras. 
Handläggarna bör få en mer vägledande och uppföljande roll medan hemtjänstpersonalen bör 
få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad 
äldre bör få hjälp med.

•	 Att arbeta inom hemtjänsten är mångfacetterat och komplext. Därför behöver alla som arbetar 
inom hemtjänsten ha adekvat vård- och omsorgutbildning, legitimation för undersköterskor 
bör utredas.

•	 Primärvårdsansvaret för sjuka äldre bör vara ett kommunalt ansvar och organiseras i så kallade 
Äldrecentrum – geriatriska enheter med både somatisk och psykiatrisk kompetens. 

•	 Äldre bör beviljas generella insatser upp till en viss nivå. Äldre över 75 år ska erbjudas att köpa 
två timmars hemtjänst i veckan utan biståndsbeslut. Dessutom ska alla över 75 år erbjudas ett 
hembesök.

 



 10

Inledning
Under 1990-talet influerades äldreomsorgen starkt av de teorier som ibland benämns New Public 
Management (NPM). Grundidén var att ersätta den klassiska förvaltningsmodellen med ekonomiska 
styrmekanismer inom ramen för de politiskt formulerade verksamhetsmålen. Ett uttryck för NPM 
är det som på svenska kom att kallas beställar-utförar-modellen.1 Den ekonomiska styrningen i 
offentlig sektor har därefter kraftigt ökat i omfattning.2

Dessa förändringar sammanföll med den ekonomiska krisen under 90-talet vilket bland annat 
innebar stora neddragningar i offentlig verksamhet. Idag är det som andel av arbetsmarknaden cirka 
100 000 färre sysselsatta i kommunsektorn jämfört med år 1990. I absoluta tal handlar det om cirka 
50 000 färre anställda, trots påtaglig befolknings- och behovsökning.3 Svensk äldreomsorg är år 2015 
underfinansierad och därför underbemannad.

På senare tid har begreppet NPM använts för att beskriva allt som fungerar dåligt och som har 
koppling till styrning av offentlig verksamhet. All verksamhet måste emellertid styras, och styrning 
som sådan är inte dålig. Det är däremot väsentligt att den styrning som finns styr åt rätt håll. 
Inom hemtjänsten leder principerna bakom NPM till att det som är rationellt ur ett ekonomiskt 
perspektiv tillåts tränga undan det som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv. NPM i 
hemtjänsten leder därför till sämre omsorg.

Kommunal har tidigare beskrivit hur styrning och nedskärningar har påverkat kvaliteten i 
hemtjänsten, inte minst vad gäller vård- och omsorgspersonalens arbetsvillkor. I den här rapporten 
tar Kommunal kritiken ett steg vidare och föreslår ett alternativ organisationsmodell till NPM i 
hemtjänsten. En modell som ger förutsättningar för personalen att utifrån sina yrkeskunskaper 
arbeta omsorgsrationellt, och som möjliggör en helhetssyn på den äldres behov.

Utöver en förbättrad kvalitet är ett viktigt motiv bakom en förändrad styrning de farhågor som 
väckts för att äldreomsorgen ska utvecklas i en riktning där medborgarna inte längre har jämlik 
tillgång till omsorg. Den svenska välfärdsstaten karaktäriseras av att alla medborgare erbjuds 
generösa tjänster av hög kvalitet, oavsett inkomst eller social klass.4 Hemtjänsten är också idag, 
trots brister, en populär välfärdstjänst och hjälpbehövande föredrar att ta emot professionell 
omsorg framför att få hjälp från anhöriga.5 Det är viktigt att denna attraktivitet inte minskar så 
att resursstarka medborgare istället söker alternativa lösningar. En sådan utveckling skulle hota 
betalningsviljan och på sikt även kvaliteten. Resursstarka medborgare bidrar till att upprätthålla 
kvaliteten med sina krav och förväntningar. I en socialt skiktad hemtjänst riskerar däremot kvaliteten 
att urholkas.

Att den offentligfinansierade äldreomsorgens kvalitet bibehålls och förstärks är därför viktigt för 
att säkra en jämlik tillgång till omsorg. Det är även en central fråga för jämställdheten då brister i 
äldreomsorgen leder till att arbetarklassens kvinnor får ta ett allt större ansvar för sina närstående.6

Därför måste en hög kvalitet i hemtjänsten återupprättas, inte bara för omsorgstagarna och 
de anhörigas skull utan även för att upprätthålla tilliten till välfärden och för ett jämlikt och 
jämställt samhälle.

1 Lindgren, 2013
2 Målqvist I. , 2010
3 Scocco & Taalbi, 2014
4  Blomqvist, 2004
5 Szebehely, Ulmanen, & Sand, 2014
6 Szebehely & Ulmanen, 2012
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Stress och tidspress inom hemtjänsten

Under hösten 2012 genomförde Kommunal en stor medlemsundersökning för att kartlägga de 
anställdas villkor inom barn- och äldreomsorg. Av de som intervjuades arbetade drygt 1 700 
personer inom hemtjänsten. Undersökningen visade tydligt att en stor andel av personalen inom 
hemtjänsten arbetade under en hög arbetsbelastning.  Över hälften upplevde att det saknades 
personal minst någon gång i veckan. Nästan var fjärde uppgav dessutom att bemanningen var så 
låg att det innebar risker för de äldre. Den låga bemanningen resulterade i att närmare hälften 
av personalen ofta hade svårt att ta en längre rast och att över en tredjedel ofta hade svårt att ta 
en kortare paus.7

Bilden som framträder när Kommunals medlemmar i 
äldreomsorgen får komma till tals vittnar om stress,  
bristande ledarskap och underbemanning. Mer än en 
femtedel av Kommunals medlemmar i äldreomsorgen  
och en tredjedel av de som är 35 år eller yngre svarar att 
de, utifrån hur de upplever det idag, inte vill arbeta kvar i 
yrket och branschen om tre år. En alarmerande siffra med 
avseende på rekryteringsbehoven inom äldreomsorgen  
samt betydelsen av personalkontinuitet. Gruppen som  
svarat att de inte vill arbeta kvar inom yrket om tre år  
upplever arbetsmiljön betydligt sämre än de medlemmar  
som vill arbeta kvar.8

Från biståndsbeslut till hemtjänstinsats – tid kapas i alla led

I Kommunals rapport Matlåda, med eller utan samtal? 9 beskrivs 
kedjan från den äldres ansökan om hemtjänst från kommunen 
till utförandet av hemtjänstinsatsen i den äldres hem, och hur 
hjälptid kapas från den äldre i varje led. Ett exempel som lyfts i 
rapporten är hur ett hjälpbehov på 60 minuter blir till 40 minuter 
enligt biståndshandläggarens snävt tilltagna tidsschabloner. När 
insatsen överförs till hemtjänstorganisationen läggs bara 30 
minuter ut på omsorgspersonalens schema som därtill är så snävt 
tilltaget att personalen i realitet bara hinner hjälpa den äldre i 
20 minuter. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen känner 
ofta att det inte ges utrymme att arbeta på ett sätt som de tycker 
är professionellt och hälften är mer eller mindre tveksamma till 
om den egna kommunen lever upp till kvalitet och rättssäkerhet 
enligt lagens intentioner. När det gäller hemtjänstpersonal 
konstateras i rapporten att var tredje saknar tid till förflyttning 
mellan omsorgstagarnas hem, tid som de måste ta från sin egen fritid eller de äldres hjälptid för att 
få arbetsdagen att gå ihop. Det är inte ovanligt med generella tidsminskningar – fler än var tredje i 
hemtjänstpersonalen vittnar i rapporten om att det förekommer. Att alla omsorgstagares duschtid 
exempelvis kortas med fem minuter visar att vården och omsorgen utformas efter kommunens 
ekonomiska resurser – inte den äldres behov.

7 Kommunal, 2012 se även Wondemeneh, 2013
8 Wondemeneh, 2013
9 Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013

Stress och låg bemanning 
i äldreomsorgen   
-Kommunals medlemmar 2012

Modell för en hållbar 
anslutningsvilja
Medlemmar med utländsk bakgrund om 
sina förväntningar och möten

Rapport av Yeshiwork Wondemeneh, Kommunal 2012

Om hur villkoren för 
biståndhandläggare och 
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Lapptäcke av aktörer kring de mest sjuka äldre

Kommunal har vidare beskrivit problemen med vårdens  
och omsorgens bristfälliga organisation kring äldre med 
stora vård- och omsorgsbehov. I rapporten Lapptäcke 
utan sömmar10 visas hur bristande samordning leder till 
såväl mänskliga som samhällsekonomiska kostnader samt 
tvingar anhöriga att täcka upp när den offentliga vården och 
omsorgen brister i sitt ansvar. När det offentliga drar sig 
tillbaka får anhöriga inte möjlighet att fortsätta finnas där och 
ge stöd, uppmuntran och närhet som dotter, make, partner 
eller granne till sin sjuka närstående utan tvingas istället in i 
rollen som samordnare, försvarare, vårdgivare  
eller logistiker.11  

Vidare har vårdtiderna inom hälso- och sjukvården kortats över tid. Patienter som tidigare fick 
återhämta sig med omvårdnadsinsatser och rehabilitering inom slutenvården slussas i dag ut till den 
kommunala omsorgen. I kombination med att det har blivit svårare att få plats på äldreboende12 
bor allt fler och allt sjukare äldre med stora vård- och omsorgsbehov kvar hemma med insatser från 
hemtjänsten och från anhöriga. De bristfälliga villkoren för personalen inom hemtjänsten svarar 
många gånger inte upp mot den avancerade vård och omsorg som gruppen sjuka äldre är i behov av. 
Hemtjänsten har svårt att matcha dygnet-runt omsorgen som ges på ett äldreboende och anhöriga 
får kompensera genom att dra ett tungt lass för att få vården och omsorgen kring sin närstående att 
fungera. 

Införandet av valfrihetssystem har ytterligare komplicerat samordningen då antalet aktörer kraftigt 
ökat både inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och inom den kommunala omsorgen. Det 
geografiska områdesansvaret har i många delar av landet tagits bort. Varje individ ska välja utförare 
av hemtjänst och primärvårdsenhet vilket ställer krav på enheterna att samordna sig med många 
olika aktörer. Detta blir ofta en omöjlig uppgift.

Sjuka äldre är de riktigt stora vårdkonsumenterna och att inte ha en organisation som fungerar 
ändamålsenligt är oerhört kostsamt. Det finns stora besparingar att göra genom att skapa en 
organisation som bättre svarar mot den här gruppens behov. 

Kommunal lanserade i rapporten flera förslag i syfte att skapa en helhet av sjukvård och omsorg 
kring gruppen sjuka äldre. Förslagen i korthet:

•	 Samlad kompetens - primärvård och omsorg under kommunalt huvudmannaskap

•	 Uppvärdera den patientnära omvårdnaden

•	 Lag som kombinerar valfrihet med kontinuitet

•	 Rätt kompetens kring sjuka äldre

•	 Arbetsvillkor som främjar kontinuitet

•	 Platsgaranti i äldreboende

10 Kommunal, 2014
11 Se även Scocco & Taalbi, 2014, Socialstyrelsen, 2012a och Sand, 2014
12 Szebehely & Ulmanen, 2012
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På jakt efter en fungerande styrning av välfärden

Utgångspunkten för denna rapport, och det föreslagna alternativet till NPM i hemtjänsten, är 
Kommunals medlemmars upplevelser av sin arbetssituation. Deras erfarenheter och synpunkter har 
dels samlats in genom samtal, dels genom en enkätundersökning. Utöver detta har vi tagit del av 
litteratur på området samt genomfört studiebesök i hemtjänsten i Linköping, Sundsvall, Göteborg, 
Lidköping och Stockholm. Därtill har utkast av rapporten diskuterats i två workshops. Den ena 
med några av Sveriges mest framstående forskare och experter på äldreomsorg, och den andra med 
medlemmar inom Kommunal som arbetar i hemtjänsten.

Kommunals avdelningar om styrning av välfärden 

I arbetet med den här rapporten har som nämnts ovan samtal kring styrning av välfärden 
genomförts i Kommunals avdelningar. Syftet har i huvudsak varit att inventera vilka problem 
medlemmar och förtroendevalda erfar med dagens styrning. Totalt har över 600 medlemmar och 
förtroendevalda medverkat i dessa samtal och fler än 400 exempel på där medlemmar upplever att 
dagens styrning skapar problem har samlats in.

Den kritik som framfördes i dessa samtal gällande hemtjänsten handlade främst om pressade 
tidsscheman och en alltför långtgående detaljstyrning. En återkommande kritik var att de 
ersättningsmodeller som styr verksamheten innebär att kringtiden, bland annat tiden att förflytta sig 
mellan olika brukare, skärs ned i en sådan omfattning att det inte finns tid att ta sig mellan brukarna, 
eller ens att gå på toaletten. Dessa orimliga arbetsscheman ger upphov till såväl stressad personal 
som kvalitetsbrister inom hemtjänsten. Den bild som ges i rapporten Matlåda, med eller utan 
samtal?13 bekräftas ännu en gång.

Många medlemmar påtalade även att detaljregleringen, som många gånger krävs i de olika 
ersättningsmodellerna, förändrar yrkesrollen och synen på yrket. Medlemmarna upplever att 
det inte finns utrymme att utifrån deras yrkeskunskap ge god omsorg av hög kvalitet. Yrkesrollen 
förminskas till att enbart följa ett detaljerat arbetsschema. 

Enkätundersökning bland hemtjänstpersonal 

I en undersökning bland Kommunals medlemmar, som gjorts i samarbete med Novus, har över 
1 000 personer fått svara på frågor om styrning av välfärden.  Drygt hälften14 av medlemmarna som 
besvarade undersökningen arbetar inom hemtjänsten och de har fått frågor om sina förutsättningar 
att arbeta professionellt. Resultat från undersökningen som återges i rapporten refereras som 
Kommunals hemtjänstundersökning 2015.

Enkätresultaten bekräftar problembeskrivningen med detaljreglering och tidspressade arbets-
dagar som framkommit i tidigare undersökningar. Samtliga resultat från undersökningen 
presenteras i bilagan. 

 
 
 
 
13 Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013
14 Totalt har 524 personer som arbetar inom hemtjänsten besvarat frågorna. Svarsfrekvensen är 63 procent. Undersökningen 
genomfördes i en grupp slumpvis valda medlemmar under mars och april 2015. 
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De huvudsakliga slutsatserna utifrån undersökningens resultat är: 

•	 Det är vanligt med detaljplanerade och tidspressade arbetsscheman. 79 procent av personalen 
inom hemtjänsten arbetar efter en detaljplanering där varje hjälpinsats är minutsatt. Tiden 
som är avsatt för hjälpinsatser är ofta för snävt tilltagen. I hela undersökningen har 40 
procent dagligen svårt att hinna utföra insatsen hos den äldre på den tid som är avsatt i 
arbetsplaneringen. 

•	 Detaljstyrning i form av minutsatta arbetsplaneringar ökar stress och försvårar för ett 
professionellt omsorgsarbete. Av de som har minutsatta arbetsplaneringar är det en större 
andel som har svårt att hinna utföra hjälpinsatsen hos de äldre och en mindre andel som anger 
att de får utlopp för sina yrkeskunskaper respektive upplever sig ha goda förutsättningar att 
bygga bra relationer med de äldre, se diagrammen nedan. 

Andel som dagligen, helt eller delvis, inte hinner utföra hjälpinsatserna hos de äldre

Hemtjänstpersonalens förutsättningar för ett professionellt arbete

Källa: Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga 1
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•	 Detaljstyrning, stress och tidspress har ökat över tid.15 80 procent anger att stress och tidspress 
ökat de senaste fem åren. 61 procent uppger att detaljstyrningen ökat och bara var femte,  
18 procent, tycker att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har ökat över 
tid. Nästan hälften, 48 procent, uppger tvärtom att deras inflytande har minskat. 

•	 Hemtjänstpersonalen efterfrågar ökat inflytande och samarbete med andra professioner.  
85 procent av hemtjänstpersonalen menar att kvaliteten på vården och omsorgen skulle 
förbättras för de äldre om de fick större inflytande över innehållet i hemtjänstinsatserna.  
82 procent tror att ett teamarbete med andra professioner skulle öka kvaliteten.  

Utgångspunkter för ett alternativ till NPM

Det första steget i att ta fram ett förslag på en ny styrning är att klargöra vad som ska uppnås 
med styrningen, det vill säga vad som är kvalitet i den verksamhet som ska styras, i det här 
fallet hemtjänst till äldre. Det kan tyckas självklart, men det är förvånansvärt ofta som styrning 
och organisation tar sikte mot andra parametrar, främst utifrån ekonomisk rationalitet, vilket 
underminerar möjligheten att skapa kvalitet i verksamheten. Den detaljstyrning som finns på många 
håll inom hemtjänsten är ett resultat av detta.

Kvalitet i hemtjänsten uppstår i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. Personalens 
förutsättningar att göra ett gott arbete är grunden till en hemtjänst av hög kvalitet. Därför 
förespråkar Kommunal en styrning som på bästa sätt främjar professionen och stärker vård- och 
omsorgspersonalens yrkesetik.

Många av Kommunals medlemmar upplever att det finns en misstro mot hur de utför sitt arbete. 
De rapporteringssystem som används i verksamheten ger i vissa fall personalen en känsla av att de 
blir kontrollerade. De förslag som presenteras i denna rapport utgår från att personalen vill göra 
ett gott arbete och syftar till att med styrning och organisation stärka omsorgsprofessionen, inte 
kontrollera den. 

Det är också viktigt att styrning och organisation av hemtjänsten möjliggör en helhetssyn på den 
äldres behov. Omsorg är ett vitt begrepp som kan anses omfatta omsorg om hemmet, omsorg om 
kroppen och omsorg om sociala relationer. Även i samband med att de så kallade servicetjänsterna 
utförs bör personal ha möjlighet att arbeta funktionsbevarande genom att involvera den äldre i 
uppgifterna, utifrån hens förmåga. En organisation som möjliggör en helhetssyn minskar också 
risken för samordningsproblem mellan olika aktörer.

Utifrån Kommunals tidigare genomförda arbete och utifrån de omfattande synpunkter som inkommit 
från medlemmar som arbetar inom hemtjänsten har vi i denna rapport haft följande ingångsvärden för 
att undersöka organisation och styrning, och även för att presentera vår egen modell:

1. Organisation och styrning ska stödja ett omsorgsrationellt arbetssätt och styra i linje med den 
professionella yrkesetiken.

2. Olika yrkeskompetenser stärker och kompletterar varandra.

15 Endast personer som arbetat inom hemtjänsten fem år eller mer besvarade frågan. 
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3. En äldre persons behov går inte att entydigt dela upp i vård, omsorg eller service. Olika typer 
av insatser ska utföras av samma organisation som även ska samordna olika professioner som 
den äldre behöver komma i kontakt med.

4. Åldrande innebär en resa från individuellt oberoende till ökande behov av stöd och hjälp. 
Det offentligas ansvar bör vara att genom förebyggande och hälsofrämjande insatser förlänga 
den friska tiden och medborgarens oberoende. När behoven sedan ökar ska medborgaren 
genom vård- och omsorgsinsatser ges det stöd och hjälp hen behöver.

5. Det är den äldre själv som bäst känner till sina behov och önskemål. Därför måste personalen 
ha ett handlingsutrymme att tillsammans med den äldre planera och utföra aktuella insatser.

Rapportens upplägg

Rapporten inleds med ett kapitel om vad hemtjänst är, där det ges en kort bakgrundsbeskrivning 
av verksamheten, lagstiftningen och behoven hos dagens äldre. Detta följs av ett kapitel som 
resonerar kring kvalitet och behovet av ett omsorgsrationellt arbetssätt. Därefter avhandlas kritiken 
mot rådande styrning utifrån flera nivåer; stat, kommun och hur hemtjänstorganisationen styr de 
anställda. I det avslutande kapitlet presenteras slutligen ett alternativ till NPM i hemtjänsten med 
konkreta förslag för en långsiktigt hållbar hemtjänst med god kvalitet.
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Vad är hemtjänst idag? 
Av socialtjänstlagen16 framgår att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande. Det är Sveriges kommuner som är ytterst ansvarig för äldreomsorgen. 
Kommunerna är skyldiga att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Kommunerna ska verka för att äldre människor får bra bostäder och ska ge dem som behöver stöd 
och hjälp i hemmet. För äldre med stora omsorgsbehov ska kommunerna inrätta så kallade särskilda 
boendeformer där service och omvårdnad erbjuds dygnet runt. Det särskilda boendet kan både 
vara ett permanent boende som den äldre flyttar till när det inte lägre är möjligt att uppnå en skälig 
levnadsnivå i hemmet eller ett korttidsboende som erbjuder tidsbegränsat boende. Korttidsboenden 
används bland annat för att avlasta anhöriga och för kortare rehabiliterande insatser. Den äldre 
personen ska så långt det möjlig kunna välja när och hur stöd och hjälp ges.  

Äldreomsorg i siffror

Årtal Antal totalt i 
befolkningen 
80år eller äldre

Hemtjänst i eget 
boende 

Permanent boende 
på särskilt boende

Korttidsboende

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

2008 493113 113571 23,0 76971 15,6 8086 1,6

2010 496904 116000 23,3 73740 14,8 8063 1,6

2011 498218 118852 23,9 72941 14,6 7800 1,5

2012 498148 118823 23,9 70410 14,1 7171 1,4

2013 497717 115235 23,2 64301 12,9 5932 1,2
 
Källa: Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2015, s. 123

Hemtjänst – omsorg i den äldres hem

I denna rapport avses med hemtjänst den omsorg i hemmet som kommuner erbjuder äldre 
personer. Hemtjänst beviljas äldre i form av olika insatser vilka ska syfta till att underlätta vardagen, 
men också möjliggöra för den äldre att bo kvar längre i sitt egna hem.17 Den äldre ansöker om vad 
hen anser sig behöva, varefter kommunen fattar beslut om vilka insatser den äldre ska beviljas. 

Vilka hemtjänstinsatser som en kommun är skyldig att erhålla äldre är inte specificerat i lag utan ska 
möta den äldres behov så att hen tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som innefattas i begreppet 
är framförallt upp till kommunerna att fastställa.18 Äldre har med andra ord en lagstadgad rätt till 
omsorg, men inte till en tydligt definierad omfattning på eller typ av omsorgsinsatser. 
 
 

16 Socialtjänstlag (2001:453), SoL
17 Prop. 1996/97:124, s. 88
18 Prop. 1979/80:1, s. 186



 18

Exempel på hemtjänstinsatser

Service Omvårdnad

Städning Tillsyn

Inköp Promenader

Tvätt På och avklädning

Post- och bankärenden Dusch

Trygghetslarm Toalettbesök

Matdistribution Avlösning

Ledsagning

 
Insatserna delas allmänt upp i två kategorier, en med inriktning mot uppgifter av servicekaraktär 
och en med inriktning mot personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bland annat praktisk 
hjälp med hemmets skötsel – städning och tvätt – och hjälp med inköp, ärenden på post och bank 
och med tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad 
avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det 
kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och 
insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.19

Ovan angivna insatser beviljas enligt socialtjänstlagen och det är oftast detta som avses när man 
använder begreppet hemtjänst. Kommunen har dock även möjligheten att erbjuda servicetjänster 
enligt befogenhetslagen.20 De tjänster som kan erbjudas enligt denna lag ska vara avsedda att 
förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och inte utgöra personlig omvårdnad.21 De kan således delvis 
överlappa den ”vanliga” hemtjänsten. I praktiken erbjuder dock ofta kommuner lite andra typer 
av tjänster av mer praktisk karaktär, så kallade ”fixartjänster”. Ibland erbjuder kommunerna även 
snöröjning och liknande. Att kommuner erbjuder tjänster enligt befogenhetslagen är till skillnad från 
hjälp enligt socialtjänstlagen ett frivilligt åtagande från en kommun och utgör inte heller en rättighet 
för de äldre. Genom lagen kan alla äldre över en viss ålder, lägst 67 år, erbjudas möjlighet att köpa 
dessa tjänster av kommunen utan bedömning av den enskildes individuella behov.

Insatser enligt socialtjänstlagen ska däremot vara individuellt behovsbedömda och den äldre måste 
uppfylla två förutsättningar för rätt till insatser. Hen måste ha ett individuellt behov och inte kunna 
tillgodose det behovet själv. Det offentliga är inte skyldigt att träda in förrän den enskilde uttömt 
sina egna möjligheter. En kommun kan dock inte neka en äldre person hemtjänstinsatser med 
hänvisning till den äldres ekonomiska situation, att den äldre skulle kunna köpa tjänsterna själv på 
en marknad, eller vända sig till en frivilligorganisation.22

För såväl insatser enligt socialtjänstlagen som enligt befogenhetslagen kan kommunen ta ut avgifter, 
dock högst motsvarande kommunens självkostnader.23 För tjänster enligt socialtjänstlagen finns 
vidare vissa begränsningar, dels genom reglerna om maxtaxa som sätter ett övre tak för vilken avgift 
kommunerna får ta ut, dels reglerna om förbehålls- och minimibelopp som ska säkerställa att äldre 
med små inkomster ska kunna ha hemtjänst men ändå ha medel kvar för sina personliga behov 
och andra normala levnadsomkostnader. Dessa begränsningsregler finns inte för tjänster enligt 
befogenhetslagen utan dessa erbjuds normalt till självkostnadspris.

19 Prop. 1996/97:124, s. 124 och prop. 2000/01:149, s. 23
20 Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
21 2 kap 7 § befogenhetslagen
22 Prop. 2009/10:57 s. 24 och 25
23 8 kap SoL respektive 2 kap 8 § befogenhetslagen
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Vilka äldre är det som får hemtjänst?

År 2013 hade drygt 7 procent av befolkningen över 65 år hemtjänst.24 Det är betydligt vanligare 
att ha hemtjänst ju äldre man är. Bland äldre över 80 år var det år 2013 23 procent som hade 
biståndsbeviljade insatser från kommunen.25 Andelen äldre med äldreomsorg har minskat över 
tid och utvecklingen går emot att de som har hemtjänst idag är betydligt mer omsorgsbehövande 
jämfört med tidigare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en studie av äldre i Stockholm26 beskrivs de som för första gången får äldreomsorg:27 

•	 Genomsnittsålder var 84 år och cirka tre av fyra var kvinnor

•	 Efter tre år hade hälften av dem som beviljats äldreomsorg avlidit

•	 Drygt en av fem beviljades vid första kontakten med äldreomsorgen särskilt boende med 

heldygnsomsorg

•	 Fyra av fem av dem som beviljades äldreomsorg var ensamboende 

•	 En av sex var svårt eller mycket svårt kognitivt nedsatt

•	 En av tre var svårt eller mycket svårt rörelsehindrade

•	 En av tio var mycket oroliga eller otrygga

•	 En av tio var svårt eller mycket svårt nedstämda 

•	 I genomsnitt behövde de äldre hjälp med fyra IADL-aktiviteter28 och hälften behövde med 
minst en personlig ADL-aktivitet29  

24 Personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad har exkluderats. 
Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
25 Socialstyrelsen, 2015, s. 123
26 Kungsholmen
27 Lagergren, 2014
28 Instrumentella Aktiviteter i Dagligt Liv (IADL) innebär hjälp med städning, matinköp, matlagning och tvätt
29 Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL) innebär hjälp med personlig omvårdnad – bad/dusch, hjälp att stiga upp och lägga sig samt 
på- och avklädning
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Enligt Socialstyrelsen avlider nästan 30 procent av männen och 20 procent av kvinnorna inom det 
första halvåret de bor på ett särskilt boende.30 I Stockholm avlider en femtedel av de äldre som flyttar 
till ett särskilt boende inom loppet av två månader.31 Att boendetiden är så pass kort för en stor andel 
äldre är en indikation på hälsostatus hos äldre när de väl flyttar permanent till ett särskilt boende.

Utvecklingen bekräftas av Socialstyrelsens statistik: äldre med få hemtjänsttimmar minskar 
samtidigt som andelen äldre som får omfattande insatser i hemmet ökar.32 Mycket tyder på att 
gruppen med litet hjälpbehov, och som tidigare hade beviljats få hemtjänsttimmar, i allt större 
utsträckning får sina behov tillgodosedda av anhöriga och i viss mån av privat köpt hjälp i hemmet.33 
Det har också blivit vanligare att äldre som räknas till gruppen mest sjuka äldre34 bor kvar i sitt egna 
hem. År 2013 bodde 74 procent kvar i sitt eget hem, motsvarande andel år 2008 var 67 procent.35 

Vård- och omsorgspersonalen – navet i hemtjänsten

Vården och omsorgen i hemtjänsten utförs i huvudsak av vård- och omsorgspersonal, som oftast  
har titeln undersköterska eller vårdbiträde. Socialstyrelsen uppskattar att det totalt arbetar  
158 926 årsanställda36 i hela sektorn.37 Att ge vård och omsorg är en komplex uppgift som ställer 
höga krav på kompetens, flexibilitet och etiskt förhållningssätt. Personalen möter den äldre i de 
mest intima situationer och måste ständigt vara beredda på att anpassa sitt förhållningssätt mellan 
olika omsorgstagares behov och dagsform. Det ställer höga krav på professionen. Som specialister 
på omsorg måste personalen ha ett grundläggande etiskt förhållningssätt och därtill kunskap om 
regelverk, kommunikation, det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar, funktionsbevarande 
omsorg, social omsorg, kroppsnära omsorg, mat och kosthållning, omsorg om hem, omsorg i livets 
slutskede samt kunskap om vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.38 Det är vanligt att personalen 
upplever att deras kunskap och kompetens inte tas tillvara. Var femte uppger att de inte får utlopp 
för sin yrkeskunskap på sin arbetsplats.39 

Mot bakgrund av vilken kompetens arbetet kräver är det av stor vikt att personalens kompetens tas 
tillvara och att personalen har adekvat omsorgsutbildning. Av dem som arbetar i hemtjänsten saknar 
var fjärde månadsanställd en omvårdnadsutbildning.40 Det råder alltså i dag brist på utbildade 
undersköterskor och rekryteringsbehovet kommer att öka. Enligt SCB:s prognoser kommer det år 
2035 saknas 160 000 undersköterskor.41 Intresset för att söka till vård- och omsorgsutbildningen är 
lågt och en bidragande orsak till det är sannolikt arbetsvillkoren. Drygt 25 procent av personalen i 
den kommunalt drivna äldreomsorgen är visstidsanställd. Motsvarande andel i privat verksamhet 
är 32 procent.42 Delade turer och ofrivilligt deltidsarbete är vanligt. Personalomsättningen bland 
Kommunals medlemsgrupper inom kommuner och landsting är 24 procent.43 

30 Socialstyrelsen, 2015, s. 126
31 Intervju med Marta Szebehely  (DN, 2013) 
32 Socialstyrelsen, 2014c, s. 129
33 Lorentzi, 2011
34 Med ”mest sjuka äldre” avses då personer som är 65 år eller äldre och som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstill-
stånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Socialstyrelsen, 2011
35 Socialstyrelsen, 2015, s. 129
36 Årsanställda innebär att anställda på deltid har räknats om till heltid och är därmed ett mått på den totala arbetstiden. Det 
totala antalet anställda är 220 192 personer enligt samma källa. 
37 Socialstyrelsen, 2015, s. 131 Både privat- och offentliganställda. 
38 För Socialstyreslens rekommendationer, se Socialstyrelsen, 2014b
39 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga 1
40 SoS, tillståndet och utveckling i sjukvård och socialtjänst, 2013
41 SCB, 2014
42 Socialstyrelsen, 2015, s. 133
43 Egna beräkningar 
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Verksamheter som tangerar hemtjänsten 

Många som har hemtjänst har även behov av insatser från andra aktörer. Det kan exempelvis handla 
om sjukvårdsinsatser från landstinget eller så kallade ”fixartjänster” från kommunen. Fler och fler 
som har möjlighet att ansöka om hemtjänst väljer också istället att anlita privat köpt hjälp. Det finns 
därför anledning att beskriva vilka verksamheter som tangerar hemtjänsten och därmed påverkar 
hemtjänstens verksamhet.

Privat konsumtion av omsorgsliknande tjänster

Många äldre anlitar privata företag för hjälp i hemmet. Efter att möjligheten att göra skatteavdrag 
för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag (Rengöring, Underhåll, Tvätt), infördes år 2007 har 
denna tjänstekonsumtion ökat och det är nu en lika stor andel äldre över 65 år som gör skatteavdrag 
för hushållsnära tjänster som får insatser från hemtjänsten.44 De tjänster som omfattas av 
avdragsmöjligheten45 överlappar delvis de tjänster som äldre med behov kan få tillgodosedda genom 
äldreomsorgen och äldre står också för en stor del av de samlade avdragen som görs.

Genom införandet av RUT-avdraget har en parallell, statligt finansierad, struktur skapats för 
hjälp i äldres hem. Beroende på hur kommunen bestämmer sina avgifter i äldreomsorgen kan 
RUT-avdraget vara billigare för den äldre än den kommunala hemtjänsten. Det gäller särskilt för 
personer med högre inkomster, då RUT-avdraget förutsätter en inkomst att ”dra av” samtidigt 
som de kommunala avgifterna ofta är högre för personer med högre inkomster. Det är också 
framförallt personer i de övre inkomstskikten som utnyttjar möjligheten att göra skatteavdrag, även 
om avdragen ökar i alla inkomstgrupper.46 Barn till de äldre kan också göra RUT-avdrag för den 
äldres tjänster. I tabellen nedan redovisas utnyttjandet av RUT-tjänster i förhållande till inkomst. 
I kommuner där den genomsnittliga pensionen är högre är det betydligt vanligare att göra avdrag  
för RUT-tjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Se exempelvis Socialstyrelsen, 2014c
45 Bestämmelserna om RUT-avdraget återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229). Av 67 kap. 11-14 §§ framgår att enskild kan få 
avdrag för bl.a. städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, matlagning, snöskottning, häck- och gräs-
klippning, krattning och ogräsrensning samt annan omsorg och tillsyn som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära 
anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.
46 Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely, & Trydegård, 2013
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Kommun Andel pensionärer som utnyttjar RUT Genomsnittlig pension, kr/år

Högst andel användare

Danderyd 23% 252 000

Höganäs 20% 180 000

Vellinge 18% 205 000

Lomma 16% 199 000

Båstad 15% 178 000

Täby 15% 220 000

Lägst andel användare

Dorotea - 145 000

Arjeplog 1% 150 000

Gällivare 2% 165 000

Övertorneå 2% 151 000

Skinnskatteberg 2% 162 000

Malå 2% 154 000 
Källa: Skatteverket, år 2012

I kommuner som tillämpar kundvalssystem i hemtjänsten har de privata utförarna möjlighet att 
också erbjuda tjänster med RUT-avdrag, så kallade tilläggstjänster. Den kommunala äldreomsorgen 
har inte möjlighet att erbjuda tilläggstjänster vilket leder till en konkurrensfördel för de privata 
utförarna.47 Att RUT-tjänsterna på detta sätt sammanvävs med den kommunala hemtjänsten 
har väckt farhågor kring hemtjänstens kvalitet på sikt. Risken finns att kommunerna minskar sin 
ambitionsnivå i den kommunalt finansierade hemtjänsten och låter de äldre som har tillräckligt hög 
inkomst komplettera sin hjälp med tjänster utanför äldreomsorgen. Att resursstarka grupper väljer 
privat finansiering riskerar att underminera grunden för den solidariskt finansierade äldreomsorgen 
och tjänsternas kvalitet.48

Gränsdragning mot sjukvården

Många äldre har utöver den offentligt finansierade omsorgen också kontakt med hälso- och 
sjukvården. Organisatoriskt är detta ett ansvar för Sveriges landsting och det regleras i huvudsak 
genom hälso- och sjukvårdslagen.49 Sjukvården är därmed organisatoriskt skiljt från äldreomsorgen 
och de betraktas också allmänt som olika områden. I praktiken är dock samspelet mellan 
äldreomsorg och primärvård, specialistvård, hemsjukvård och slutenvård en central faktor för om 
såväl kommuner som landsting kan uppfylla sina skyldigheter mot medborgarna.

Det saknas många gånger en klar gräns för vad som är vård eller omsorg. Handlar det till exempel 
om av- och påklädning, hjälp vid matsituation eller med den personliga hygienen kan i praktiken 
samma insats ges i en persons hem efter ett socialtjänstbeslut som i en sjukvårdsinrättning enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. Hemtjänstpersonalen utför även vissa medicinska insatser på delegation 
från sjuksköterskor, exempelvis medicinering. 

Det delade ansvaret mellan vård- och omsorgsgivarna innebär problem för helheten vad gäller de 
47 SOU 2008:15, s. 234
48 Szebehely, 2011b
49 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL
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äldres vård och omsorg. Ädelreformen i början av 1990-talet innebar att kommunerna tog över 
ansvaret för vården av mediciniskt färdigbehandlade äldre personer från landstingen.50 Vikten av 
omvårdnad inom landstingets hälso- och sjukvård tonades därmed ned. När en patient bedöms 
vara utskrivningsklar övergår betalningsansvaret till kommunen. Kommunen har då fem dagar på 
sig att erbjuda insatser som gör det möjligt att ta över ansvaret för patienten. Det kan handla om 
korttidsboende, särskilt boende eller stöd i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård. 
Om kommunen inte lyckas erbjuda en lösning får kommunen ersätta landstinget för kostnaden av 
slutenvårdsplatsen. 

Här uppstår ofta en ”Svarte Petter”-situation mellan kommun och landsting där båda huvudmännen 
verkar för att den andra parten blir betalningsskyldig. Resultatet blir att patienten bollas runt mellan 
olika vårdinstanser i landstinget och i kommunen. Vårdkarusellen mellan slutenvård, korttidsboende 
och hemmet är ofta mycket påfrestande för den äldre och leder till en fragmenterad vård där ingen 
tar helhetsansvaret. Att möta behoven hos gruppen sjuka äldre i den kommunala omsorgen och 
i primärvården skulle delvis lösa sjukvårdens utmaningar med brist på både vårdplatser och på 
ekonomiska resurser.

Antalet vårdtillfällen inom akutsjukvården som skulle kunna undvikas med en bättre organisation 
inom äldreomsorg och primärvård är många. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör 
bedömningen att hela 40 procent av återinläggningarna på sjukhus för personer som är över 65 år 
hade kunnat undvikas.51 I Lidköping finns ett intressant exempel där hemtjänst och hemsjukvård är 
integrerat i så kallad hemvård. Äldre erbjuds läkarbesök i hemmet och slipper således själva uppsöka 
primärvårdsenheter eller slutenvård. En primärvårdsläkare gör hembesök hos äldre men mindre 
medicinska behov, medan medicinska specialistvårdsteam möter upp behoven hos äldre som har 
mer omfattande behov. Inläggningarna på akutsjukhus har minskat med 90-100 procent.52

Gränsdragningar mot andra verksamheter, vård- och omsorgspersonalens arbetsvillkor och 
lagstiftning är samtliga faktorer som påverkar kvalitet och innehåll i hemtjänsten. Frågan om vad 
som är kvalitet i hemtjänsten analyseras i nästa kapitel.

 
 
 
 
 
 

50 Szebehely & Meagher, 2013
51 SKL, 2013
52 HCM Health Care Management, 2013
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Kvalitet i hemtjänsten

Upplevd kvalitet för de äldre – vad äldre efterfrågar

Äldre personer som tar emot hjälp i hemmet är en lika heterogen grupp som befolkningen i övrigt. 
Det finns därmed inte heller en parameter som är giltig för alla omsorgstagare för vad som är 
kvalitet i hemtjänsten, mer än att det måste finnas utrymme för variation mellan individer men 
också över tid för samma individ. 

För att kunna individanpassa vård och omsorg krävs att personalen som arbetar inom hemtjänsten 
har handlingsutrymme. För att uppnå det är omsorgsforskningen entydig – personalen måste ha 
tillräcklig tid och det måste finnas förutsättningar för kontinuitet och flexibilitet.53

Tid är avgörande för en fungerande omsorgsrelation. Det måste finnas tid för att utföra ett 
professionellt arbete, för att hinna förhöra sig om den äldres önskemål och dagsbehov och tid för 
att tillgodose dessa. Det måste också finnas tid för personalens arbete kring den äldre, vad gäller 
planering, dokumentation, reflektion med mera. Vad gäller hemtjänsten är inte minst tid för 
förflyttning central.

Med kontinuitet avses personalkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet. Den äldre vill ha 
hjälp av samma personer, på samma sätt och vid samma tider. 54 Hemmet är en del av människors 
identitet och källa till oberoende. Att släppa in en annan person i sitt hem är för många ett intrång i 
den privata sfären.55 En hög omsättning på personal gör det svårt att skapa en trygg omsorgsrelation. 
Det kan också skapa praktiska problem. Detta har till exempel beskrivits i inledningen till boken 
Alltid någon annan som väntar. Röster från äldreomsorgen56: 

Oavsett om det handlar om praktisk hjälp med avgränsade uppgifter eller om mer omfattande 
personlig omvårdnad och emotionell omsorg så försvåras omsorgen om många olika människor är 
inblandade. Ansvaret riskerar att trilla mellan stolarna, och det är ansträngande att om och om 
igen behöva berätta hur man vill ha sin gröt kokad och – än värre – hur man vill bli duschad för att 
det inte ska göra för ont eller kännas för genant. Och ytterligare problematiskt är det om man inte 
längre kan eller orkar berätta hur man vill ha det utan bara känner att nu blev det fel – igen. 

Omsorgstagare som får hemtjänst från ett stort antal olika personer kan välja olika strategier för 
att hantera detta. En av Kommunals medlemmar från en sektion i norra Sverige berättade om en 
äldre man som valde en humoristisk strategi för att hantera ett i grunden allvarligt problem med 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten. När den femtionde nya personen från hemtjänsten kom 
hem till honom ”firade” han genom att bjuda personen på kaffe och bakelse. 

Ett flexibelt arbetssätt kräver att personalen har både förutsättningar och förmåga att anpassa den 
omsorg som ges efter den äldres personliga och ofta varierande dagsform och situation.57 Personalen 
bör ha möjlighet att komma hem till den äldre och inleda besöket med frågan ”Vad behöver du ha 
hjälp med idag?”

53 Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013 och Szebehely (red), 2005
54 Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013 och Inspektionen för vård och omsorg, 2013
55 Evertsson & Johansson, 2008
56 Szebehely, 2014
57 Szebehely (red), 2005
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Valfriheten är viktig för den äldre

Vikten av ett flexibelt arbetssätt åskådliggörs också i att den äldre vill kunna ha inflytande 
och påverka hemtjänstens innehåll och hur den utförs. Denna önskan om valfrihet är också 
uppmärksammad i socialtjänstlagen som anger att den äldre så långt det är möjligt ska kunna välja 
när och hur stöd ska ges.58

Den politiska diskussionen kring valfrihet kretsar dock främst kring frågorna om utförarvalfrihet, 
det vill säga möjligheten för äldre att välja och välja bort en särskild omsorgsgivare. Denna 
diskussion handlar då också ofta om de juridiska ramverk som idag är det vanligaste sättet för 
kommuner att erbjuda utförarvalfrihet, lagen om valfrihetssystem (LOV) .59 

Studier visar att äldre uppskattar möjlighet att välja utförare60 men också att valet kan upplevas 
som svårt61 och att önskemålen om kontinuitet och utförarvalfrihet kan komma i konflikt med 
varandra.62 Valsituationen uppkommer ofta under en turbulent tid i livet när en person går från att 
vara oberoende till att bli beroende av andra för att klara av vardagen.63 Det är också få äldre som i 
praktiken utnyttjar möjligheten till utförarvalfrihet. Det är endast en minoritet äldre som gör aktiva 
val och en ännu mindre grupp, cirka tre procent, som gör omval. Utöver de starka önskemålen om 
kontinuitet uppges ett hinder för omval vara beroendeförhållandet till personalen och att de äldre 
känner oro för att de under övergången från en omsorgsgivare till en annan ska få en sämre omsorg.64

Äldres valfrihet avgörs av personalens handlingsutrymme 

För att den äldre ska ha inflytande över vården och omsorgen måste det finnas utrymme för 
personalen att anpassa vård- och omsorgsinsatserna. För det krävs i sin tur att personalen har ett 
handlingsutrymme.  

Vård- och omsorgspersonalens handlingsutrymme har dock minskat över tid, vilket bland annat 
stöds av resultatet i Kommunals medlemsundersökning. 65 När kommunerna organiserade om sina 
verksamheter i beställar- och utförarenheter separerades besluten om vilka insatser den äldre har 
rätt till från den som utför omsorgen i praktiken. Tidigare hade vård- och omsorgspersonalen själva 
kommit överens med den äldre om vilken hjälp som behövs.66 Att handlingsutrymmet kringskurits 
hänger inte bara ihop med uppdelningen av olika funktioner, utan är också ett resultat av minskade 
resurser till omsorgen i kombination med ökad detaljstyrning som i vissa verksamheter kommer till 
uttryck i minut-för-minut-scheman.67 Idag uppger majoriteten av hemtjänstpersonalen, 79 procent, att 
de arbetar efter minutsatta arbetsscheman. Dessa personer rapporterar i större andel upplevd stress 
och i mindre andel att de har goda förutsättningar för att bygga bra relationer med de äldre. 68 

 

58 5 kap. 5 § SoL
59 Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV
60 SKL, 2014b, s. 24
61 Hjalmarson, 2014, s. 30
62 Szebehely, Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi, 2011a
63 Lundvall, 2012
64 SKL, 2014b, s. 24
65 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga 
66 Szebehely & Meagher, 2013
67 Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013 och Szebehely, 2014
68 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga 
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Det finns dock exempel på kommuner som ger utrymme för personalen att individanpassa 
insatserna.69 En separat beställningsfunktion innebär således inte automatiskt att personalen inte 
har något handlingsutrymme, men kan göra det om verksamheten blir alltför detaljstyrd – det som 
är avgörande är vilket utrymme personalen har att arbeta enligt omsorgsrationella principer. 

Omsorgsrationalitet – en professionell yrkesetik

Inom omsorgsforskningen talar man om att omsorgsarbete har en egen rationalitet som styr arbetet, 
oavsett om det sker professionellt eller oavlönat av närstående.70 Att arbeta i enlighet med denna 
omsorgsrationalitet innebär att man utgår från relationen mellan den som ger och den som mottar 
omsorg och att utföraren ska skapa en god livssituation åt den äldre utifrån hens specifika situation 
och individuella förutsättningar. Planering och organisering av arbetet ska utgå från omsorgens 
specifika karaktär och ska skapa utrymme för den handlingsfrihet som är nödvändig för att kunna 
hantera individuella behov och oväntade situationer.71 Hemtjänstpersonalen måste få utrymme att 
använda både huvud och hjärta i mötet med den äldre.72

Den professionella yrkesetiken hos personalen bottnar i denna omsorgsrationalitet och många som 
arbetar inom omsorgen vittnar just om hur viktig relationen till de äldre är för att omsorgen ska 
kunna ges, och också kunna ges med god kvalitet. Till exempel beskrivs i antologin Kvalitetsjakten 
– om professionalitet i välfärden73 hur en äldre kvinna under en längre tid inte velat få hjälp 
med att duscha, trots att hon bedömts vara i behov av denna hjälp och också beviljats detta i ett 
biståndsbeslut. Konsekvensen av hennes ovilja att ta emot hjälpen blev att hon under en lång tid 
inte fick hjälp med att duscha. Först när ett förtroende skapats i relationen mellan den äldre och 
personalen kunde de biståndsbedömda behoven tillgodoses.

Den relationella aspekten av omsorgen blir än viktigare ju större vård- och omsorgsbehov den 
äldre har.74 Själva åldrandet innebär för den enskilde en resa från individuellt oberoende till 
ökande behov av stöd och hjälp. En viktig del i äldreomsorgen är att möta denna utveckling och att 
genom förebyggande och hälsofrämjande insatser förlänga den friska tiden, och därmed också den 
enskildes oberoende. Att arbeta omsorgsrationellt utifrån den äldres situation innebär att ta tillvara 
den äldres förmågor och att löpande förebygga ökade behov av vård- och omsorg. Förutsättningar 
för ett sådant funktionsstödjande och rehabiliterande arbetssätt saknas dock ofta i dagens hemtjänst.

Ett problem ligger i uppdelningen mellan vård och omsorg där man med hälso- och sjukvårdlagens 
terminologi kan bevilja personer rehabiliteringsinsatser, det vill säga specifika insatser för att den 
enskilde själv ska kunna utföra vardagens sysslor. Sveriges kommuner har idag en skyldighet att 
erbjuda äldre sådana insatser75, men endast ett fåtal kommuner följer lagen i detta avseende.76 

Även när de ges riskerar dock de specifika rehabiliteringsinsatserna att bli temporära medan 
förutsättningarna för personalen att kontinuerligt arbeta funktionsstödjande, med ett integrerat 
rehabiliterande arbetssätt, alltjämt saknas. Personalen har kunskap och vilja till att arbeta på ett sätt 
som stödjer den äldre i dennes vardag, snarare än att utföra vardagens sysslor åt den äldre. Tidsbristen 
förhindrar dock ett sådant omsorgsrationellt arbetssätt och underminerar det långsiktiga arbetet.

69 Szebehely, 2014
70 Sand, 2007
71 Waerness, 1996
72 Szebehely, 2014 och Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013
73 Tillberg, 2014
74 Hjalmarson, 2014, s. 32-33
75 HSL 18 b §
76 Äldreutredningen S2014:2
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Svårt att kontraktera kvalitet

En central frågeställning kring kvalitet inom hemtjänsten gäller möjligheterna att på förhand 
definiera verksamheten på ett sådant sätt att det blir möjligt att kontraktera och följa upp. Som 
angetts utförs idag allt mer av hemtjänsten på ”beställning”, antingen av en kommunal eller av en 
privat utförare. Det kräver att man på förhand anger vad beställningen avser.

I den nationalekonomiska litteraturen skiljer man på fullständiga och ofullständiga kontrakt. Den 
förstnämnda kategorin är kontrakt där det går att tydligt specificera alla relevanta krav på ett sådant 
sätt att det i efterhand går att verifiera – i meningen bevisa i domstol – huruvida de har tillgodosetts 
eller inte. Den sistnämna kategorin är kontrakt där det inte går att tydligt specificera samtliga krav 
eller där kraven är svåra att följa upp på ett verifierbart sätt.77

Skiljelinjen mellan fullständiga och ofullständiga kontrakt är viktig eftersom den senare 
kontraktstypen öppnar upp för så kallat opportunt beteende. Det innebär att någon av parterna kan 
agera i strid med kontraktets andemening utan att det går att bevisa ett kontraktsbrott. I en sådan 
kontraktsrelation är det svårt att följa upp kontraktet. Det måste därför då finnas andra mekanismer 
för att förhindra opportunism.78

Beställning av hemtjänst görs genom slutandet av ofullständiga kontrakt. Som angetts ovan uppstår 
omsorgskvaliteten i relationen mellan den som ger och den som tar emot omsorgen, ett mänskligt 
möte som är svårt att definiera på förhand och därför också svårt att kontraktera.

Detta hänger samman med möjligheten att mäta verksamhetens kvalitet där olika försök har gjorts 
att utforma indikatorer som ska fånga den svårmätbara omsorgskvaliteten. Det mest omfattande 
försöket har gjorts av Socialstyrelsen som sedan 2007, i samarbete med bland andra Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), samlar in och sammanställer kvalitetsindikatorer. Arbetet 
presenteras främst genom så kallade Öppna jämförelser.

Socialstyrelsens sammanställningar ger en bild av kvaliteten inom vården och omsorgen av 
äldre. Hur dessa resultat kan och bör användas är dock omdiskuterat. Det finns en risk att man 
vid valet av indikatorer tvingas till att mäta sådant som är lätt att mäta, till exempel fallskador, 
medan mer svårgreppbara kvalitetsdimensioner faller bort.79 Utvecklingen av valet av indikatorer 
i jämförelserna pekar också i denna riktning. I jämförelserna för 2012 och 2013 har exempelvis 
uppgifter vad gäller äldreomsorgen om personaltäthet, visstidsanställda, andel legitimerad personal 
och antal anställda per chef tagits bort då verksamheterna hade för svårt att lämna underlag till 
grund för dessa uppgifter.80

En annan svårighet gäller tolkningen av resultaten. De kvalitetsindikatorer som redogör för 
hur de äldre själva upplever sin omsorg inhämtas exempelvis genom enkäter vilka är behäftade 
med felkällor. De som har svarat är friskare än de som inte svarat och över hälften av de som 
faktiskt har svarat har gjort det med hjälp av anhöriga eller personal.81 Resultatet är därmed 
systematiskt snedvridet där personer med stora behov av vård och omsorg är sämre representerade. 
Socialstyrelsen anger också att de äldre kan känna tacksamhet och därför kan ange att de är nöjda 
trots att de inte är det.82 Att de äldre får hjälp med att fylla i enkäten innebär också att de riskerar att 
anpassa sina svar för att inför sina anhöriga inte säga att de egentligen inte är nöjda med omsorgen. 
Äldre med demenssjukdom kan också på grund av sin funktionsnedsättning ha särskilt svårt att 
lämna tillförlitliga svar.

77 SOU 2013:12, s. 125-126
78 Ibid.
79 Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely, & Trydegård, 2013
80 Socialstyrelsen, 2012b, s. 4
81 Socialstyrelsen, 2014d, s. 53-54
82 Socialstyrelsen, 2009
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Dessa problem sammantaget gör det svårt att använda de öppna jämförelserna som ett mått på ifall 
vård och omsorg ges med bra eller dålig kvalitet. 

Trots att de öppna jämförelserna har dessa brister används de idag som indikatorer mot vilka såväl 
kommuner som olika hemtjänstverksamheter jämför sig. Det finns med detta en risk till styrning 
mot det som är enkelt mätbart, inte det som de äldre faktiskt efterfrågar. Studier har också visat att 
kommuner framförallt tycks vilja undvika att tillhöra de 25 procent sämsta kommunerna i respektive 
kategori. Det finns en risk att kommunerna, istället för att jämföra sig med de bästa, försöker 
anpassa sig till rikssnittet. Det kan då i värsta fall leda till en ambitionssänkning.83

Som målsättningar vid kontraktering riskerar ett allt för stort fokus på dessa mätbara indikatorer 
ytterst att underminera förutsättningarna för kvalitet, genom att ett omsorgsrationellt arbetssätt 
försvåras eller omöjliggörs.

Goda exempel visar att bättre kvalitet minskar kostnaderna

Höjd kvalitet antas ibland innebära ökade kostnader för verksamheten. Inom vård- och omsorg 
finns dock även ett motsatt samband. Anledningen är att god kvalitet, enligt ett omsorgsrationellt 
arbetssätt med rehabilitering och fungerande samordning, minskar behoven av hjälpinsatser för de 
äldre. Dessutom är den vård och omsorg som ges på ”rätt nivå” avsevärt mycket billigare eftersom 
den dels förebygger framtida omsorgsbehov och dels minskar kostnader för onödig sjukhusvård. Det 
finns således goda förutsättningar att med en bättre vård- och omsorgsorganisation kunna omfördela 
resurser mellan verksamheter men också över tid. 

Ett tydligt sådant exempel gäller undvikbar slutenvård för personer 65 år och äldre. Av alla 
inläggningar för individer över 65 år är en femtedel återinläggningar inom 30 dagar. 40 procent 
av återinläggningarna beräknas vara åtgärdbara. Utöver minskat lidande för den äldre och den 
personens närstående, motsvarar en minskning av återinläggningar med endast 10 procent 
cirka 730 miljoner kronor per år. Omräknat motsvarar den kostnadsminskningen 2,5 miljoner 
hemtjänsttimmar.84  En region som har arbetat med att minska slutenvårdsinläggningarna är västra 
Skaraborg som nämns tidigare i rapporten. Genom att introducera läkarbesök i hemmet och 
mobila närsjukvårdsteam minskade akutbesök och slutenvårdsinläggningar till i princip noll. Det 
reducerade kostnaden per individ med i genomsnitt cirka 186 000 kronor per år.85

För en fungerande helhet kring den äldre är det vidare viktigt att övergångarna mellan vård- och 
omsorgsverksamheter fungerar smidigt, exempelvis när en äldre skrivs ut från sjukhus och ska 
flytta hem. I flera kommuner har det startats hemgångsteam som ska ge extra stöd i samband med 
utskrivning från sjukhus. I Ronneby kommun finns ett hemgångsteam kallad Trygg hemgång. 
Teamet kan, tillsammans med hemtjänsten, ge extra hjälp och stöd i hemmet i upp till 14 dagar för 
omvårdnad och rehabilitering. Utöver en märkbar förhöjd trygghet för individen genererar Trygg 
hemgång bland annat en resursvinst på cirka 50 000 kronor per individ då korttidsboendet i stort 
sett undviks helt.86   

Ett annat exempel är vinsterna av en fungerande rehabilitering. En studie som utvärderade 
effekterna av hemrehabilitering i några kommuner i Småland visade att brukaren fick en ökad 
självständighet och tre månader efter inledd hemrehabilitering hade de signifikant lägre behov 
av hemtjänst mätt i antal timmar per vecka.87 En annan studie i Östersunds kommun jämförde 

83 Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely, & Trydegård, 2013
84 SKL, 2013
85 HCM Health Care Management, 2013, s. 20
86 Bowin & Norén, 2014
87 Gustafsson, Gunnarsson, Sjöstrand, & Grahn, 2010
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utfallet av att integrera arbetsterapeutiska insatser med hemtjänsten hos brukare som behövde hjälp 
med att tvätta sig. Studien visade att en stor andel av brukarna klarade sig utan hemtjänst efter de 
arbetsterapeutiska insatserna.88 

Slutligen kan hemtjänsten i stadsdelen Skönsmon nämnas som ett framgångsexempel vad gäller 
både kostnader och kvalitet. Genom att identifiera vad som är kvalitetsskapande i omsorgsrelationen 
har hemtjänsten förbättrat kontinuiteten avsevärt. Hemtjänstpersonalen har fått större ansvar och 
befogenheter att påverka planering och omsorgens utförande. Resultatet är mer nöjda brukare, 
personal som trivs och är stolta över sitt yrke i kombination med en verksamhet som till skillnad från 
övriga kommundelar har en budget i balans.89

Organisationen av vård och omsorg kring äldre utgör i vissa fall ett hinder för att dra nytta av 
dessa vinster. Uppdelningen mellan kommuner och landsting gör det rationellt att skjuta över 
kostnaderna på den andra aktören. Det flyttar fokus från vad som är bäst för den äldre till vad som 
gynnar den egna huvudmannens ekonomiska situation. Kortsiktigheten i budgetprocesser kan 
också göra organisationen blind för minskade kostnader som är ett resultat av ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete eftersom dessa vinster vanligen uppstår på längre sikt än en budgetperiod. 

 

88 Zingmark, 2009
89 Daneryd, 2015
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Kritik mot rådande styrning

New Public Management

De teorier kring organisation och styrning som benämns New Public Management (NPM) 
karaktäriseras av 80- och 90-talets tankar om att offentlig sektor kan fungera mer effektivt genom 
att lära av tillverkningsindustrins styrning och organisation.90 Ett grundtema är att verksamhet och 
finansiering ska hållas isär och att det inte är avgörande vem som producerar tjänsterna. I detta 
betonas också konkurrensens betydelse. 91

Ett uttryck för NPM är den i dag vanliga uppdelningen mellan kommunens olika roller som 
beställare respektive utförare där kommunen i sin senare roll ofta har konkurrens från privata 
aktörer. I denna struktur sluts avtal där utförarna ersätts efter prestation, och resultatet redovisas 
utifrån mätbara indikatorer. Avtalsrelationerna underlättas om de prestationer som ska ersättas 
är standardiserade och modellen styr därför mot att de enskildas behov kategoriseras i mindre 
beståndsdelar.92

Centralt är att tillämpningen av teorier enligt NPM skapar ett avstånd mellan beställare och 
utförare. Organisationerna förväntas fokusera på att leverera det som har avtalats och det som har 
avtalats antas vara det som ger god omsorg.

Som vi ska se nedan finns inom hemtjänsten stora problem med dessa antaganden. Eftersom det 
är svårt att definiera kvaliteten i verksamheten är det också svårt att kontraktera. De på förhand 
kategoriserade behoven riskerar istället att omöjliggöra den flexibilitet som är grunden för en god 
omsorgsrelation mellan personal och de äldre. Eftersom det handlar om människor vars behov 
plötsligt kan förändras är själva tanken om ”armlängds avstånd” mellan den som definierar den 
äldres behov och den som utför hjälpen feltänkt.

Att de teoretiska antagandena bakom NPM inte passar för verksamheten blir vidare tydligt vad 
gäller effekterna av införda system för utförarvalfrihet. Kombinationen av valfrihetssystem inom 
både primärvård och äldreomsorg medför att antalet aktörer som behöver samverka växer vilket 
försvårar samverkan. NPM-styrningen fördjupar de diken som skapar problem inom vård och 
omsorg, både vad gäller verksamhetens kvalitet som dess kostnader.

Ytterst kan det ifrågasättas hur stor potentialen är för att pressa kostnaderna på ett sätt som 
inte går ut över kvaliteten i hemtjänsten. 80-90 procent av kostnaderna i verksamheten är 
personalkostnader93 och bespararingar innebär därför oftast nedskärningar i antalet utförda 
arbetstimmar. 

Att dessa problem uppstår är inte förvånande. Inom omsorgsforskningen har man sedan länge varit 
kritisk till marknadsorienterade teorier för styrning, just för att det försvårar personalens möjligheter 
att anpassa hjälpen till den enskildes situation. De reformer som genomförts har således genomförts 
utan forskningsstöd, och ofta i direkt konflikt med forskningens rekommendationer.94 Att reformer 
genomförts i strid med vetenskaplig evidens är anmärkningsvärt. 

90 Se t.ex. Szebehely (2006) och LO, 2013, s. 19
91 Lindgren, 2013 och Pollitt & Bouckaert, 2011
92 Rønning, Knutagård, Heule, & Swärd, 2013
93 SKL & RKA, 2013, s. 4
94 Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013
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En viktig förklaring till att styrning enligt teorierna bakom NPM ändå har fått stort genomslag är 
verksamhetens ständiga sparbeting. Kommuner har hoppats kunna få ut mer ur verksamheten 
genom ett tydligare fokus på kostnader och effektivitet. Konsekvenserna av kombinationen 
resursbrist och NPM-styrning skapar negativa spiraler och är direkt kontraproduktiva för att skapa 
kvalitet i verksamheten.

I det här avsnittet redogörs för på vilket sätt hemtjänsten idag styrs och hur det som är rationellt ur 
ett ekonomiskt perspektiv tillåts tränga undan det som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv.

Styrning på flera nivåer

”Styrning” av offentligt finansierad verksamhet kan innebära olika saker. Det kan handla om 
lagstiftning som definierar ett offentligt åtagande eller reglerar de övergripande målsättningarna 
för en myndighet. Det kan också gälla lagar för hur kommuner och landsting ska vara organiserade 
och hur de ska handla upp varor och tjänster. Det rör beslut på regional och lokal nivå för att 
styra användandet av resurser till att uppnå de lokala målsättningarna, t.ex. beslut om olika 
ersättningssystem eller uppställda krav på leverantörer. Det kan även handla om konkret 
verksamhetsstyrning, det vill säga hur en enskild enhet är organiserad och hur den leds. Det finns 
således alltid någon form av styrning av välfärden.

Som har diskuterats ovan är området vård och omsorg i äldres hem ett mycket komplext område. 
En mängd olika lagar, regler och system samvarierar. Schematiskt kan styrningen av området 
beskrivas utifrån tre nivåer: 1) Hur staten styr genom lagstiftning och statliga myndigheter, 2) hur 
kommuner och landsting väljer att styra utförarorganisationerna samt 3) hur dessa organisationer 
i sig styr de anställda till att utföra vård och omsorgsinsatser hemma hos de äldre. Samtliga dessa 
nivåer är relevanta för att förstå vilka problem som uppstår.
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Hur staten styr vård och omsorg

Socialtjänstlagen

Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av socialtjänstlagen. Det är i denna lag 
som det offentliga åtagandet mot äldre definieras och resultatet av hur lagen fungerar är vad som i 
praktiken är äldreomsorg, där hemtjänst är en del.

I lagen stadgas de äldres rätt att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Detta begrepp saknar definition 
men ska ses som ett uttryck för vilken ambitionsnivå som är rimlig.95 Vad det i praktiken innebär 
måste dock bedömas från fall till fall, utifrån de förhållanden som den äldre lever i.96 Om en 
kommun nekar en äldre insatser som denne är i behov av för att uppnå skälig levnadsnivå kan 
beslutet överklagas till domstol och den enskilde ska på så sätt kunna tillvarata sin rätt.

Skälig levnadsnivå utgör därmed golvet för vilken levnadsnivå som en äldre har rätt till. I praktiken 
fungerar det dock också som ett tak för det offentligas skyldigheter. Även om det inte finns något 
som hindrar en kommun från att tillämpa lagen ”generöst” kan kommunen aldrig klandras så 
länge de äldres levnadsnivå inte understiger skälig. Denna ambition kan till exempel jämföras med 
ambitionsnivån som gäller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade där den enskilde 
genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.97 

Över tid har det offentliga åtagandet minskat genom att kommunerna har tolkat begreppet skälig 
levnadsnivå mer restriktivt. Andelen av befolkningen som får äldreomsorg har minskat.  
 

 

95 Prop. 2000/01:80, s. 91
96 Prop. 1979/80:1 Del A s. 186
97 7 § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Se även Meagher & Szebehely, 2013
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Hemtjänst och äldreboende inklusive långvårdsplatser/geriatrik, andel av befolkningen  
80 år+, 1980-2012 

Källa: Szebehely & Trydegård (2014)

Utvecklingen kan delvis förklaras av att äldre människor har blivit friskare98 och att 
boendestandarden har förbättrats, men tröskeln för att få äldreomsorg har även höjts.99 Det har 
också skett en resursomfördelning mellan omsorgsbehövande grupper i kommunerna. 100 I den 
kommunala ekonomin med begränsade resurser har ambitionsnivån skälig levnadsnivå inneburit 
att kommunerna har prioriterat ned äldreomsorgen relativt andra utgiftsområden. Utvecklingen 
har inneburit att de som idag har hemtjänst har större behov av vård- och omsorg och att de sociala 
aspekterna i äldreomsorgen har fått stå tillbaka.101 Det har också lett till att äldres anhöriga i större 
omfattning har fått anta rollen som anhörigvårdare.102

Den här utvecklingen har skett utan politiska beslut om lagändring. Att det har varit möjligt att 
minska det offentliga åtagandet över tid ställer frågor om vilka rättigheter som egentligen följer av 
lagen. Är det en skälig levnadsnivå att få hjälp att handla varje vecka eller varannan? Är en dusch på 
15 minuter skälig, medan en på 12 minuter inte är det? När blir duschtiden så kort att det övergår 
till att bli ”oskäligt” för den äldre? 

Enligt socialtjänstlagens systematik ska dessa frågor lösas i domstol och vi ska genom 
praxisutveckling få en allt tydligare bild av begreppets innebörd. Rättsutvecklingen är dock långsam 
då det fattas relativt få avslagsbeslut och då en överklagandeprocess tar så lång tid att den äldres 
hälsa och livssituation hinner förändras så att målet inte längre är aktuellt. 103  Det finns därmed en 
uppenbar risk att rättigheterna enligt lagen förblir diffusa.

98 Hälsoutvecklingen skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper se exempelvis Statistiska centralbyrån, 2013 och 
Socialstyrelsen, 2015
99 Szebehely & Trydegård, 2014
100 Birkelöf, 2009
101 Szebehely & Trydegård, 2014
102 Kommunal, 2014
103 Socialstyrelsen, 2013, s. 5
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Socialtjänstlagen skiljer på vad och hur

Ambitionsnivån skälig levnadsnivå styr därmed vilken kvalitet som det offentliga erbjuder inom 
äldreomsorgen – det saknas en spärr mot försämrad omsorg när de kommunala resurserna minskar 
och genom att ambitionsnivån ligger lägre än för andra omsorgsbehövande grupper riskerar 
äldreomsorgen att konsekvent få stå tillbaka.

Socialtjänstlagen använder dock inte begreppet kvalitet på det sättet. Istället anges att samtliga 
insatser som äldre beviljas och ges alltid ska vara av god kvalitet.104 Socialtjänstlagen skiljer därmed 
på vad den äldre beviljas, och hur det ska utföras.

Denna uppdelning förutsätter att insatsbesluten inte är för detaljerade utan att det finns ett stort 
utrymme för att i genomförandeplanen definiera hur omsorgen ska ges. Man kan åter ta exemplet 
med en beviljad duschinsats. Om den i beslutet är bestämd till 12 minuter men det vid ett visst 
tillfälle kräver 15 min så kan inte insatsen ges med god kvalitet utan att själva beslutet ändras. Vad 
och hur kan således inte skiljas åt. Socialtjänstlagens uppdelning förutsätter dessutom att det går 
att ge en insats med god kvalitet oberoende av vilka övriga insatser som är beviljade, något som i 
praktiken inte är möjligt.

God kvalitet enligt Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i uppdrag att utfärda föreskrifter som preciserar statens krav enligt 
socialtjänstlagen. Myndigheten är därmed statens verktyg för att styra tolkning och tillämpning. 
Socialstyrelsen har också antagit bestämmelser om hur insatser inom äldreomsorgen ska ges med god 
kvalitet. Av dessa följer att den som bedriver hemtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem 
för att fastställa principerna för ledning av verksamheten. 105  Syftet med ledningssystemet är att 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 106 Begreppet kvalitet 
används här som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i lagar och andra föreskrifter. 
Kvalitetsbegreppet återkopplar därmed till de principer och målsättningar som styr socialtjänstlagen. 
Socialstyrelsen betonar att det är viktigt att verksamheten har tillräcklig kunskap för att kunna uppfylla 
dessa krav och om de beslutade insatsernas resultat och avsedda effekt.107

Socialstyrelsen har även antagit rekommendationer om lämplig utbildning och erfarenhet för all 
personal inom äldreomsorgen108. Rekommendationerna är omfattande och ger en bild av den 
breda kompetens som krävs av personal inom äldreomsorgen. Utöver formella meriter i form av 
genomförd utbildning anger Socialstyrelsen att all personal bör ha kunskaper och förmågor inom 
områdena: värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga, kommunikation, regelverk, det 
normala åldrandet, åldrandets sjukdomar, funktionsbevarande omsorg, social omsorg, kroppsnära 
omsorg, måltid mat och näring, skötsel av hemmet, omsorg i livets slutskede, hälso- och sjukvård, 
med mera. Rekommendationerna är dock inte bindande.  
 
 

104 3 kap. 3 SoL 
105 SOSFS 2011:9
106 2 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 och 2 §§ SOSFS 2011:9
107 Socialstyrelsen, 2012c, s. 12-14
108 SOSFS 2011:2
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Handläggning av biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen

Utöver frågan om styreffekterna av ambitionsnivån skälig levnadsnivå är effekterna av systemet med 
biståndshandläggning och biståndsbedömning helt centrala.

I korthet bygger handläggningen på förvaltningslagens109 regler. Denna består av tre steg – ansökan, 
utredning och beslut – där beslutet sedan anger vad den äldre har rätt att få erhållet i form av utförd 
omsorg. All handläggning ska vara rättssäker vilket bland annat innebär krav på objektivitet, aktsam 
handläggning, likartad bedömning samt möjlighet att överklaga.110

Centralt i detta blir med vilken detaljnivå som besluten utformas. Avseende detta finns inga 
lagstadgade bestämmelser men det ska tydligt framgå vad som har beslutats. Justitieombudsmannen 
(JO) har till exempel understrukit vikten av detta då 

”[e]ndast om sådan information lämnas kan den enskilde och domstolen avgöra om biståndsbeslutet 
har gått sökanden emot eller inte. När det gäller omvårdnad (inom ramen för hemtjänst) kan 
hjälpbehovet självklart variera med korta mellanrum. Det är därför viktigt att det i ett ärende som 
detta finns en möjlighet till flexibilitet under verkställigheten av ett biståndsbeslut. JO är därför 
beredd att i sådana biståndsärenden godta att biståndsinsatsen inte alltid anges så specificerat 
som krävs i andra fall. I beslutet bör det emellertid alltid framgå vad biståndsinsatsen innebär 
i praktiken. Detta kan göras genom att det i själva beslutet hänvisas till en arbetsplan som finns 
dokumenterad i beslutshandlingen.” 111

Justitieombudsmannen anser därmed att beslut om hemtjänst bör utformas med stor flexibilitet för 
hemtjänstorganisationen. Det rimmar också med socialtjänstlagens uppdelning i vad och hur. Men 
bristen på tydliga lagregler gör att kommunernas faktiska agerande ser mycket olika ut. Beslut med 
hög detaljeringsgrad omöjliggör därför i praktiken ofta för hemtjänsten att arbeta omsorgsrationellt. 
Detta gäller särskilt när beviljade insatser är tidssatta. 

Utöver beslutens utformning påverkar själva handläggningen omsorgsarbetet. Även om utföraren 
utformar ett ledningssystem såsom Socialstyrelsen beskriver kvarstår problemet hur man hanterar 
hastigt uppkomna behov av insatser som inte på förhand har beviljats. Formellt finns ingen 
möjlighet för hemtjänsten att själva då bevilja en enskild person den insatsen, och det finns 
ingen garanti för att biståndsbedömaren i efterhand kommer att göra samma bedömning och då 
retroaktivt bevilja insatsen. Den formella biståndshandläggningen har också kritiserats utifrån de 
äldres perspektiv, då det för många äldre upplevs som jobbigt att få sina behov bedömda av en 
myndighetsperson.112 

Med anledning av detta har det under en längre tid diskuterats möjligheterna att tillämpa olika 
former av ”förenklad handläggning.” Det har då ofta föreslagits att de äldre över en viss ålder bör 
ges en generell rätt till insatser upp till en viss nivå.113

Motståndarna mot att förenkla utredning och handläggning varnar för bristande rättssäkerhet. 
Socialstyrelsen framför exempelvis att det finns en risk att äldres verkliga behov inte 
uppmärksammas om inte biståndshandläggare involveras på det sätt som sker vid dagens 
handläggning. Man menar att den formaliserade ordningen är ett skydd för äldre, särskild då för 
äldre som inte aktivt själva uttrycker, eller ens känner sina egna behov. Den yttersta garanten för att 
inte budgethänsyn går ut över den äldres rättigheter är också domstolsprövningen, vilken riskerar 
att försvinna om inte formella beslut fattas på ett tydligt sätt.

109 Förvaltn ings lag (1986:223) 
110 Se t.ex. Äldrecentrum, 2014
111 JO beslut 6 april 2000, dnr 699 - 1999
112 Hjalmarson, 2014
113 Se t.ex. Hjalmarson, 2014
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Jämförelse mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

De problem som finns med biståndshandläggning och biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
är intressanta om man jämför med hur beslut fattas enligt hälso- och sjukvårdlagen (HSL). Som 
beskrivits ovan kan i praktiken en omsorgsinsats enligt SoL också ges som en omvårdnadsinsats 
enligt HSL.

Till skillnad från SoL, vilken brukar benämnas som en rättighetslagstiftning,114 är HSL utformad 
utefter sjukvårdens skyldigheter och medborgaren får där förlita sig på den legitimerade 
personalens bedömningar. Om medborgaren är missnöjd är det den enskilda sjuksköterskan eller 
läkaren som personligen kan anmälas. 

I flera utredningar har det undersökts ifall HSL istället borde utformas som en 
rättighetslagstiftning.115 Man har dock av olika skäl inte ansett att det vore lämpligt. Man anger 
då att hälso- och sjukvårdsförmåner inte enkelt låter sig preciseras och att det är en komplicerad 
fråga att ta ställning till vilken medicinsk vård och behandling en viss patient behöver och 
att på ett meningsfullt sätt definiera de rättigheter som ska garanteras i lagen. Man har inte 
velat låta domstolar ”ge lagen dess innehåll”. Vidare anförs att själva överklagandeinstitutet 
skulle vara problematiskt då tidsaspekten är viktig om överprövningen ska ha något praktiskt 
värde för patienten. Vidare anförs demokratiska argument – att det måste vara möjligt för 
sjukvårdshuvudmännen att planera för och utforma hälso- och sjukvården på ett sådant sätt att det 
svarar mot befolkningens behov och önskemål inom ramen för befintliga resurser.

Som vi har sett är dessa invändningar i allt väsentligt relevanta även vad gäller äldreomsorgen och 
hemtjänsten. Detta särskilt mot bakgrund av den utveckling som skett där de äldre inom omsorgen 
har allt större behov av såväl vård som omsorg. 

I botten finns skillnaden mellan lagstiftningarna, där HSL fokuserar på att förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador medan SoL utgår från ett mer permanent socialt hjälpande 
perspektiv. Den ökande vård- och omsorgstyngden samt den allt större kunskap som finns om 
omsorgens komplexitet motiverar att dagens lagstiftning ses över.

Mot denna bakgrund är det ur ett styrningsperspektiv angeläget att anpassa SoL på ett bättre 
sätt vad gäller äldreomsorgens behov, alternativt bryta ut reglerna om äldreomsorg till en egen 
lag. Socialtjänstlagens skrivningar om skälig levnadnivå måste också jämställas med andra lagars 
ambitionsnivå så att inte äldreomsorgen konsekvent prioriteras ned i den eviga huggsexan om de 
kommunala medlen. 

Upphandling – utförarvalfrihet genom LOU eller LOV

Att kommuner har valt att erbjuda äldre utförarvalfrihet inom äldreomsorgen har inneburit stora 
förändringar vars exakta effekter och samband är svåra att klargöra. I detta ligger själva antagandet 
om utförarvalfrihet som kvalitets- och effektivitetshöjande. Avgörande är dock de styrande 
lagstiftningarna, då främst lagen om offentlig upphandling (LOU) 116 samt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) 117.  

 

114 T.ex. Socialstyrelsen, 2006
115 Se t.ex. SOU 1995:5 och prop. 1996/97:60. Se även SOU 1997:154
116 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
117 Lag (2008:962) om valfrihetssystem
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Vid en upphandling enligt LOU konkurrerar anbudslämnande företag typiskt sett om ett kontrakt 
för en viss tid, där kommunen efter ett reglerat anbudsförfarande väljer med vilket eller vilka 
företag som de ska teckna avtal. Vinnande är det eller de företag som på objektiva grunder 
kan bedömas ha lämnat det bästa anbudet. Ofta ingår ett prispressande moment där anbudets 
attraktivitet påverkas av till vilken kostnad företaget kan tänka sig att utföra uppdraget.

Om en kommun istället väljer att upprätta ett valfrihetssystem enligt LOV definierar kommunen 
ett antal krav och alla företag som uppfyller kraven är sedan fria att etablera sig. Det skiljer sig 
således åt mot LOU-upphandling i det att kommunen inte aktivt väljer det bästa anbudet utan att 
alla företag som är godkända får konkurrera direkt om att få medborgarna att välja deras företag. 
Ersättningen i ett LOV-system ska vara enhetlig och konkurrensen är tänkt att ske med kvalitet 
istället för med pris. Sedan LOV infördes år 2009 har valfrihetssystem enligt denna lag blivit det 
vanligaste sättet för kommuner att erbjuda privat driven hemtjänst.

Att LOV blivit det dominerande sättet att upphandla utförarvalfrihet hänger samman med den kritik 
som riktats mot välfärdsupphandling enligt LOU. I grunden har det i lagen funnits två problem; 
att man har riskerat återkommande kontinuitetsavbrott vid kontraktstidens utgång samt att lagen 
inte har möjliggjort att, med den enskildes val som grund, genomföra upphandling av fler än ett 
privat alternativ till den offentliga omsorgen.118 Valfrihetssystem enligt LOV har då framstått som 
en möjlighet att från kommunens sida kunna skapa mer långsiktiga relationer till leverantörerna och 
kunna erbjuda de äldre en större utförarvalfrihet.

Även LOV har dock utsatts för kritik. Lagens struktur med etableringsfrihet gör att det kan vara 
oförutsägbart för en kommun hur många aktörer som kan komma att vilja verka i kommunen, 
något som kan försvåra för kommunen att ta sitt lagstadgade ansvar för kvaliteten i omsorgen. Stora 
kommuner rapporteras också ha många anslutna medan små kommuner har haft svårare att få 
leverantörer att delta. Om det finns för många alternativ att välja mellan försvåras också valet för de 
äldre samtidigt som det kan leda till att kommunen måste avsätta mer resurser för administration av 
systemet än vad som kan anses rimligt.119

Valfrihetssystem enligt LOV tvingar kommunen att renodla sina roller 

Att en kommun väljer att införa utförarvalfrihet enligt LOV förändrar inte kommunens 
huvudmannaskap för de verksamheter som ingår.120 Även efter införandet är kommunen ytterst 
ansvarig för att medborgarna får sina rättigheter enligt SoL tillgodosedda. Kommunen är skyldig 
att kontrollera och följa upp de privata leverantörernas verksamhet och ska också tillförsäkra sig 
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i verksamheten.121  Det är viktigt att 
kommunens åtaganden återspeglas i de krav som uppställs i förfrågningsunderlagen.

Införandet av ett valfrihetssystem innebär att relationen mellan kommunen som beställare och 
som utförare måste renodlas. I största möjliga utsträckning ska sedan konkurrensneutralitet råda 
och kommunen ska sträva efter att ge egenregin samma förutsättningar och ställa samma krav som 
den ställer på de externa leverantörerna.122 För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor måste 
kommunen också prissätta tjänsten rätt vilket innebär att kommunen bör utgå från egenregins 

118 Se till exempel SOU 2014:2, s. 162-163
119 Ibid.
120 Se t.ex. prop. 2013/14:118, s. 36
121 19 respektive 19 a §§ Kommunallag (1991:900)
122 Prop. 2008/09:29, s. 62
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faktiska kostnader och att de externa utförarna ska erhålla samma ersättning som egenregin.123 I 
förarbetena till LOV poängteras att det kan vara svårt att uppnå total konkurrensneutralitet till 
samma ersättningsnivå eftersom kommunen bör ha kostnader till följd av det yttersta ansvaret för 
att brukarna får de tjänster de har rätt till. Ersättningen ska dock vara enhetlig för leverantörer som 
erbjuder samma tjänst.124 Att de privata utförarna till skillnad från kommunerna har möjlighet att 
erbjuda så kallade tilläggstjänster påverkar egenregins konkurrenssituation negativt.125

Vid skapande av valfrihetssystem måste kommunen också överväga hur man väljer att organisera det 
så kallade icke-valsalternativet, det vill säga omsorgen för de äldre som inte kan eller vill välja. LOV 
ger utrymme för kommunerna att då antingen låta den kommunala egenregin ta ansvar för de äldres 
vård eller utforma ett konkurrensneutralt turordningssystem för samtliga aktörer. 

Beroende på hur ersättningssystemet utformas finns från kommunens perspektiv alltid risken 
att de privata utförarna ska kunna ”plocka russinen ur kakan” och rikta in sig mot mer lönsamma 
individer medan kommunen har kvar ansvaret för de som enligt ersättningssystemet blir mindre 
lönsamma. Utförarna kan till exempel välja att begränsa sin verksamhet till ett specifikt område 
eller ange ett kapacitetstak.

Viss forskning tyder på att en sådan selektering sker. I en studie som jämförde omsorgstyngden 
mellan en kommunal och en privat utförare inom samma kommun fann man till exempel att 
omsorgstyngden var högre hos den kommunala utföraren. Hos den kommunala utföraren var 
andelen brukare över 80 år större och fler brukare hade fysiska och psykiska sjukdomar inklusive 
demens. Ersättningsmodell och ersättningsnivå var lika för alla utförare och därför var inte den 
högre omsorgstyngden synliggjord för beställaren i kommunen.126

Utförarvalfrihetens effekter på kvalitet och kostnader

Att kunna välja utförare har för många personer ett värde i sig.127 De som framhäver förtjänsterna 
med valfrihetssystem lyfter också fram att utförarvalfriheten fungerar kvalitetsdrivande, både i 
kommunen och hos de privata utförarna. Genom att välja, välja om och välja bort förväntas de äldres 
beteenden driva utvecklingen framåt.

Ofta framhålls då att valfrihetsystemen möjliggör ett mer differentierat utbud, som bättre kan möta 
de äldres önskemål. Studier visar också att många företag som verkar inom de i dag existerande 
valfrihetsystemen anger att de har någon form av profilering. Den vanligaste profilen är språk och den 
näst vanligaste är kontinuitet. Det saknas dock kunskap om vad den uttalade profileringen faktiskt 
innebär och om utbudet skiljer sig mellan kommuner som erbjuder utförarvalfrihet eller inte.128

Avseende mätbara kvalitetsdimensioner går det inte att idag dra några generella slutsatser kring 
vilka effekter konkurrens och utförarvalfrihet har på kvaliteten i omsorgen. Genomförda studier 
indikerar att utförarvalfriheten stärker de äldres upplevelse av att ha ett inflytande men det går inte 
att påvisa varken objektivt eller subjektivt bättre resultat i kommuner som erbjuder utförarvalfrihet 
relativt andra. Att äldre inte är särskilt aktiva som kunder gör dock att tanken om att konkurrens 
ska driva fram kvalitetsökningar knappast kan förväntas infrias. 129 Tvärtom leder det ökade antalet 
aktörer till att samordningen med vården försvåras.130 Sammantaget kan de kvalitetsdrivande 
effekterna av valfrihetssystemen ifrågasättas.

123 Prop. 2008/09:29, s. 90
124 Prop. 2008/09:29, s. 62
125 SOU 2008:15, s. 234
126 Målqvist I. , 2010
127 SKL, 2014b, s. 24
128 SKL, 2014b, s. 22
129 SKL, 2014b, s. 27
130 Kommunal, 2014
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En fråga som hänger samman med detta gäller utförarvalfrihetens effekter på kommunens 
kostnader. Kommunernas egenregi har med anledning av konkurrensutsättningen som beskrivits 
varit tvungna att se över och anpassa sina kostnader, inte minst för att kunna redogöra för motiven 
bakom beslutade ersättningsnivåer. Det finns därför anledning att tro att den kommunala egenregin 
har sänkt sina kostnader.131 Det finns emellertid inget stöd för att kostnaderna totalt sett sjunkit. 
Konkurrensen skapar, tvärtom mot vad som ofta antas, ett ökat behov av styrning vilket ökar 
transaktionskostnaderna.132 Kundvalet skapar också mer omfattande administration, exempelvis att 
biståndshandläggare måste lägga tid på att administrera valet.133 Med valfrihetssystem ökar också 
kostnaderna för uppföljning och kontroll.

Vad gäller kostnader och effektivitet tillkommer också frågan om planering och logistik. Det 
finns ett samband mellan ett ökat antal aktörer inom samma område och ökade kostnader för 
transporter.134 Beroende på den lokala geografin och ortens befolkningstäthet kan det kommunala 
erbjudandet om utförarvalfrihet bli dyrt för kommunen.

Hur kommuner och landsting styr hemtjänstorganisationen

Som beskrivits definierar socialtjänstlagen kommunernas ansvar vad gäller äldres omsorg. 
Socialtjänstlagen och annan lagstiftning anger också i viss mån hur kommunerna kan och ska ta 
detta ansvar. Kommunerna har dock fortfarande en mycket stor frihet vid tillämpningen. 

Den kanske viktigaste frågan i detta avseende gäller resurstilldelning och politiska prioriteringar. 
Som har angetts ovan har äldre under en längre tid fått stå tillbaka relativt andra omsorgsgrupper 
och de äldre som har hemtjänst får idag mindre hjälp än tidigare. Som en följd av detta lider 
äldreomsorgen i dag av resursbrist och underbemanning på många håll i landet.

Kommunernas biståndsbedömning – tillämpning av socialtjänstlagen

Socialtjänstlagens utformning riskerar att styra kommunerna i en riktning som minskar de offentliga 
ambitionerna och som ställer krav på en formaliserad biståndsbedömning som gör det svårt att ge 
hemtjänsten tillräcklig flexibilitet vid utförandet.

Med en bra tillämpning kan dock dessa problem delvis undvikas. En kommun kan välja att tillämpa 
lagen generöst och att utforma sin organisation för biståndbedömning i ett flexibelt nära samråd 
med utförarorganisationen. 

Tyvärr tillämpas lagen ofta på motsatt sätt – vilket påverkar omsorgen negativt.

Under press att kontrollera hemtjänstens utgifter väljer kommuner att bli mer detaljerade i 
besluten, vilket medför att flexibiliteten i utförandet blir låg. Detta särskilt om besluten förenas 
med en uppskattad tidsåtgång, då möjligheten att ta hänsyn till den äldres dagsbehov i praktiken 
omöjliggörs. En hög detaljeringsgrad omöjliggör därmed ett omsorgsrationellt arbetssätt. Dessutom 
leder det till att de äldres behov inte alltid uppmärksammas eller möts samt att det rehabiliterande 
arbetet försvåras. Det senare leder på sikt till ökade behov av vård och omsorg.

131 SKL, 2014b, s. 22
132 Johansson, Siverbo, & Camén, 2014
133 SKL, 2014b, s. 27
134 Trafikverket, 2011
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Detta hänger också samman med relationen mellan biståndbedömarna och utförarorganisationen. 
Även beslut med låg detaljeringsgrad kräver ett nära samarbete där de äldres behov diskuteras 
löpande och där vård- och omsorgspersonalens kunskap kommer biståndsbedömarna till del. Det 
måste finnas en tillit mellan biståndbedömarna och utförarna, så att ett minskat omsorgsbehov hos 
de äldre leder till att man kan dra ner på insatser och vice versa. När hemtjänstpersonal arbetar 
under hård tidspress och därtill inte kan lite på att biståndshandläggarna beviljar äldre den hjälp 
de behöver saknas incitament att rapportera tillbaka till biståndshandläggarna när en hjälptagare 
har för mycket hjälptid beviljad.135 Då skapas istället en misstänksamhet mellan organisationerna 
som leder till merarbete och till att man väljer att inte rapportera in förändringar som inte ”gynnar” 
den egna organisationen. Misstro och tillitsbrist leder på det sättet till att ekonomiska resurser inte 
används effektivt. 

Biståndshandläggare som, i vissa fall på goda grunder, inte känner tillit till att 
hemtjänstorganisationen kan utföra ett professionellt arbete, försöker säkra upp kvaliteten 
genom att styra verksamheten hårdare i sina beslut. Resultatet riskerar att bli en negativ spiral 
då man försöker lösa problem i omsorgen som bland annat beror på hemtjänstpersonalens snäva 
handlingsutrymme genom att krympa personalens handlingsutrymme ytterligare. 

Risker med valfrihetssystem

Misstron och detaljregleringen riskerar öka ytterligare ifall kommunen väljer att införa 
valfrihetssystem enligt LOV. Detta kräver att kommunens beställar- och utförarroller renodlas 
och att man säkerställer att systemet är konkurrensneutralt. Det riskerar att öka avståndet mellan 
organisationerna. Ett exempel gäller vägledning i valsituationen där biståndshandläggarna inte 
vågar rekommendera de äldre en viss utförare.136 Ett annat exempel är en kommun som använder 
sig av roterande handläggare, vilka regelbundet byter ärenden med varandra, för att handläggarna 
inte ska få en relation till de äldre och därmed riskera att påverkas i sin bedömning och då brista 
i neutralitet. Kraven på konkurrensneutralitet får därmed högre prioritet än en fungerande 
samverkan mellan beställare- och utförarorganisationerna. Ytterst försämrar det förutsättningarna 
för en god omsorg.

Med ökad misstro finns också en risk att kommunen påverkas avseende resurstilldelning till hela 
sektorn, särskilt vid beslut om ersättningsnivåer. Det är allvarligt om kommunen inte vågar höja 
ersättningen för att de inte litar på att de privata utförarna kommer att omsätta höjningen i ökad 
kvalitet.

Det senare hänger samman med att kommunen i relationen till de privata utförarna saknar de 
informella verktyg man har vid styrning av den egna regin. Eftersom det i valfrihetssystemet 
inte heller fattas något aktivt beslut om vilken eller vilka leverantörer som ska få utföra 
omsorgen är kommunens möjligheter att styra verksamheten begränsad till de krav som 
ställs i förfrågningsunderlaget. En del i utformningen av förfrågningsunderlagen är valet av 
ersättningsmodell.

För att kraven som uppställs i förfrågningsunderlaget ska ha en effekt över tid, och inte bara 
när utföraren ansluter sig till valfrihetsystemet krävs att kraven är möjliga att följa upp och att 
kommunen faktiskt genomför uppföljning. Om de krav som kommunen ställer är svåra att följa upp 
eller att uppföljningen fungerar dåligt, riskerar den styrande effekten av kraven att bli begränsad. 
Här rapporteras dessvärre att kommunerna ofta brister och att det finns behov av en effektivare 
uppföljning, kontroll och tillsyn.137

135 Norman, 2010 och Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013
136 SOU 2014:2, s. 135-136
137 Se Konkurrensverkets rapportserie: Konkurrensverket, 2013a, Konkurrensverket, 2013b och Konkurrensverket, 2013c
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Det riskerar att bli ett problem. Om övriga krav är dåligt utformade eller inte följs upp i tillräckligt 
hög grad tillåts ersättningsmodellens styrande effekt dominera. Om denna i sin tur utformas på ett 
sätt som inte ger incitament för ett omsorgsrationellt arbetssätt innebär det en kraftigt styrande 
effekt i fel riktning.

Det finns också en risk att kommunen ser ersättningsmodellen som sitt enda effektiva verktyg för 
styrning och därmed i detalj vill använda just ersättningen som styrmedel. Det åstadkoms lättast 
genom att detaljera biståndsbeslutet noggrant och sedan knyta ersättningsmodellen till de minuter 
som angetts i beslutet. Så skapas en ond spiral som försämrar förutsättningarna för organisationen 
att arbeta omsorgsrationellt.

Ytterligare en komplicerande faktor är inrättandet av valfrihetssystem inom landstingen. Inom 
primärvården är det obligatoriskt att erbjuda utförarvalfrihet enligt LOV138 men det förekommer 
exempelvis även vårdval inom öppen specialistvård och rehabilitering. Därmed påverkas 
verksamheten även i den kommun som väljer att inte inrätta ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. 
Som tidigare nämnts i rapporten försvårar de olika vårdvalen, och den fragmentering de leder till, 
samverkan mellan vård- och omsorgsaktörerna.

Val av ersättningsmodell

Kommunens val av ersättningsmodell har stor betydelse för utförarna, brukarna och för kommunen. 
Ersättningsnivån har en avgörande påverkan på utförarnas intäkter och för kommunens kostnader. 
Därför måste ersättningsnivån vara rimlig. Förutsatt att den är rimlig har dock utformningen av 
ersättningssystemet större betydelse än själva nivån.139

Teoretiskt talar man om främst tre egenskaper som i ett ersättningssystem får effekter på utförarens 
verksamhet, ersättningssystemets tidsperspektiv, dess aktivitetsgrad och vilket objekt som ligger till 
grund för ersättningen.

Ersättningssystemets tidsperspektiv

Ett ersättningssystems tidsperspektiv avgör huruvida det finns ett incitament för utföraren 
att hålla sina kostnader låga. En framåtblickande ersättning innebär att ersättningsnivån är 
bestämd på förhand, innan tjänsterna utförs. Detta skapar ett incitament för utföraren att 
åstadkomma största möjliga vinstmarginal mellan ersättningen som betalas ut och kostnaden för 
att bedriva verksamheten. För finansiären, i det här fallet kommunen, innebär detta ett skydd 
mot ökande kostnader, men nackdelen är att verksamhetens kvalitet kan offras till förmån för 
kostnadsbesparingar hos utföraren.

En bakåtblickande ersättning innebär istället att utförarens ersättning baseras på de faktiska 
kostnader som produktionen inneburit. Med andra ord finns inget incitament att hålla kostnaderna 
nere, eftersom högre kostnader leder till högre ersättning. Den sammantagna kvaliteten kan bli 
högre, men till en större kostnad för finansiären. En bakåtblickande ersättning är mer sannolik 
att uppmuntra till samordning med andra organisationer, eftersom det går att få ersättning för 
kostnader som uppstår.

138 5 § HSL
139 Målqvist, Andersson, Hejninger, Johansson, Bjurström, & Åborg, 2014
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Ersättningssystemets aktivitetsgrad

Ersättningssystemets tidsperspektiv kan kombineras med en rörlig eller fast aktivitetsgrad för att 
reglera incitamentet att öka produktionen av tjänster. En fast aktivitetsgrad innebär att ersättningen 
är opåverkad av hur mycket utföraren producerar. Detta innebär att en ökad produktion endast 
leder till ökade kostnader, vilket ger ett incitament att hålla aktivitetsnivån nere. Resultatet kan bli 
att ersättningssystemet främjar en underproduktion.

Detta kan kontrasteras mot en rörlig aktivitetsgrad, där varje utförd tjänst eller åtgärd ersätts. En 
högre produktion ger därmed högre intäkter, vilket skapar incitament att öka produktionen. En 
rörlig aktivitetsgrad kan även bidra till ökad samordning, förutsatt att samordningsaktiviteterna ingår 
bland de tjänster som ersätts.

Ersättningssystemets objekt

Inom vården talar man även om en tredje egenskap hos ersättningssystemen - objektet som ligger 
till grund för ersättningen. Med det avses om utföraren får ersättning per registrerad brukare, per 
vårdepisod, per besök eller baserat på något annat objekt. Ersättningsobjektet kan variera från en 
hög grad av aggregering, till exempel ett årligt anslag, till en låg grad av aggregering, till exempel 
per utfört ingrepp.

Ju mer aggregerat objektet för ersättningen är, desto större andel av risken för variationer i kostnad 
mellan brukare läggs på dem som utför tjänsterna. Fördelen för finansiären är att detta ger ett 
incitament för utföraren eller utförarna att minimera kostnaden per brukare genom exempelvis 
förebyggande vård eller god samordning mellan olika vård- och omsorgsinstanser. Dock skapas även 
ett incitament att välja bort brukare som är eller beräknas bli kostsamma, eftersom dessa innebär en 
lägre vinst eller till och med en förlust för utförarna. 

Ett icke aggregerat ersättningsobjekt innebär istället ett incitament att öka produktionen av 
specifika tjänster och behandlingar, eftersom detta på ett förutsägbart sätt ökar intäkterna. Förutsatt 
att varje enskild tjänst är lönsam kan en låg aggregering även ge incitament att producera tjänster av 
hög kvalitet för att locka nya kunder och därmed öka produktionen ytterligare.

Ersättningssystem inom hemtjänsten

Utvecklingen inom hemtjänsten går mot att de flesta kommuner tillämpar ersättningsmodeller 
som utgår från utförd tid.140 Jämte dessa förekommer också ersättning utifrån beviljad tid samt för 
antalet utförda aktiviteter. 

Ersättning utifrån utförd tid innebär att man utgår från den tid som beviljats i biståndsbeslutet 
men endast ersätter den faktiska tid som hemtjänstpersonalen har varit hemma hos den äldre. Om 
ersättningsmodellen istället utgår från beviljad tid är det den tid som angetts i biståndsbeslutet som 
styr ersättningen och om ersättningen är knuten till utförd aktivitet rapporteras detta in och ersätts 
enligt schablon.

Även om ersättningsmodellerna utgår från någon av dessa typmodeller är det vanligt att de inte är 
helt renodlade. En kommun som exempelvis ger ersättning för beviljad tid men som är noggrann 
i uppföljningen av avvikelser närmar sig en modell där ersättning ges för utförd tid. Motsatsvis 
närmar sig en kommun som ger ersättning för utförd tid, men där den utförda tiden inte följs upp, 
en modell där ersättning ges för beviljad tid. Hur uppföljningen sker är därför mycket viktigt.

140 SKL, 2014a
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En central fråga vid utformningen av ersättningsnivå och ersättningsmodell inom hemtjänsten är 
hur kringtiden, det vill säga den tid som personalen befinner sig utanför den äldres hem ersätts. 
Detta gäller inte minst restid. Dessa ingår idag ofta som en del av den ersättning som ges för utförd 
eller beviljad tid och ersätts inte separat. 

Effekter av dagens ersättningsmodeller

Det grundläggande problemet med ersättningsmodellerna är svårigheterna att få modellerna att 
främja ett omsorgsrationellt arbetssätt. Att försöka utforma en bra ersättningsmodell tydliggör 
konflikten mellan ekonomisk effektivitet och omsorgsrationalitet. 

Den idag vanligaste modellen för ersättning, att ersätta för utförd tid, är tydligt konstruerad för att 
främja effektivitet. Utifrån den teoretiska diskussionen ovan kan modellen karaktäriseras som en 
framåtblickande ersättning med fast aktivitetsgrad. Objektet för ersättningssystemet är den utförda 
tiden men med det tak som utgörs av biståndsbeslutet.

De förväntade effekterna av ett sådant system är att utförarna arbetar kostnadsmedvetet då de inte 
kan påverka sina intäkter. Det riskerar dock att styra mot bristande kvalitet och en underproduktion 
av tjänster. Om utförarnas kostnader för att genomföra insatser skiftar beroende på de äldres 
omsorgstyngd finns incitament att försöka undvika att ha äldre med högre omsorgstyngd som 
kunder. Utförarna saknar vidare incitament till samordning med andra aktörer och för att 
arbeta rehabiliterande gentemot de äldre. Det finns vidare starka incitament att försöka minska 
personalens kringtid.

Att kommuner tillämpar ersättningsmodeller med dessa styrande effekter har kritiserats. Det 
gäller särskilt de starka incitamenten för att minska personalens kringtid. För utföraren riskerar 
det viktigaste i verksamheten att endast bli att uppnå maximal verkningsgrad, det vill säga att de 
anställda ska vara så stor del av sin arbetstid hemma hos en brukare som möjligt. Det innebär 
mindre utrymme för gång- och restider, men också mindre utrymme för dokumentation, 
personalmöten, kompetensutveckling, handledning och fackligt arbete.141 Systemet kräver också en 
noggrann uppföljning och kontroll av var personalen rent faktiskt befinner sig under sin arbetsdag, 
något som kan upplevas som ett misstänkliggörande av personalen.

Utöver att modellen på detta sätt riskerar styra mot stress och dåliga arbetsförhållanden riskerar 
den även att underskatta effekterna av de äldres varierande omsorgsbehov. Äldre med större behov 
har ofta fler besök under en dag och kräver också mer dokumentation, tid för kontaktmannaskap 
med mera. Eftersom modellen undervärderar kringtid undervärderar den också de mest behövande 
brukarna. Detta förstärks ytterligare när kommunen tillämpar schabloner som inte heller tar hänsyn 
till omsorgsbehovet, utan beviljar samma tid för samma insats, oavsett den äldres förutsättningar. 

Att omsorgstyngden inte får tillräckligt utslag i ersättningsmodellen gör att utförare får incitament 
att välja bort brukare med stora omsorgsbehov. Som angetts ovan tyder forskningen också på att 
sådan selektering sker.142 Det är också något som bekräftas i de samtal vi haft med medlemmar i 
arbetet med denna rapport. Konsekvenserna blir att ersättningsmodellen styr mot att gruppen med 
stora behov får en sämre vård och omsorg.

Problemen med att ersättningssystemen tar bristande hänsyn till omsorgstyngd har analyserats 
i rapporten Att skapa förutsättningar för en hållbar hemtjänst143 där forskarna ansåg att dagens 
ersättningssystem behöver kompletteras med extra ersättning för brukare med fler än fyra besök per 

141 Thörnquist, 2013
142 Målqvist I. , 2010
143 Målqvist, Andersson, Hejninger, Johansson, Bjurström, & Åborg, 2014
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dag samt för brukare med särskilda omsorgsbehov i form av demens eller annan psykisk ohälsa. De 
ansåg vidare att extra ersättning bör utgå för dubbelbemanning och för nödvändig omplanering vid 
akut sjukhusvistelse den första veckan.

Förutom dessa problem saknas inom ramen för dagens ersättningsmodeller incitament för såväl 
rehabilitering som för samverkan mellan olika aktörer. Äldreutredningen144 uttalade avseende detta 
att:

De incitament som idag finns för olika utförare att ta ansvar för helheten är för svaga för att påverka 
utvecklingen i positiv riktning. Det är idag bara den enskilde som entydigt kan se en vinst med en 
utveckling som ger en högre kvalitet sett till helheten och till en lägre kostnad. Det är viktigt att 
huvudmännen är uppmärksamma på hur ersättningssystemen påverkar vården om de sjuka äldre. 
Det kan vara så att de nu använda ersättningssystemen inte fungerar tillfredställande för att skapa 
incitament för en god vård och omsorg av […]gruppen sjuka äldre. Ersättningen för vårdtyngd, 
samverkan och hembesök kan vara för låg varför andra lättare sjuka oftare prioriteras framför den 
här gruppen.

Utgångspunkter för en framtida ersättningsmodell

De brister som rapporteras vad gäller hemtjänsten stämmer med de förväntade effekterna av 
dagens ersättningssystem. Det finns därför anledning att se över dessa och fundera över hur de 
skulle kunna förändras och kompletteras.

Detta gäller oaktat övriga viktiga förändringar i systemet. Självklart innebär inte en förbättrad 
ersättningsmodell att problem vad gäller förutsättningarna för ett omsorgsrationellt arbetssätt 
försvinner. Dessa måste åtgärdas genom förändringar i hela strukturen och verksamheterna behöver 
också, totalt sett, tilldelas mer resurser. 

Men även efter dessa förändringar måste verksamheten på något sätt ersättas. Ersättningsmodellen 
bör då utgå från ett omsorgsrationellt arbetssätt och de äldres vård- och omsorgstyngd. Ersättningen 
bör vidare främja ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt samt samverkan mellan aktörer.

Kommunernas utformning av hemtjänsttaxorna kan styra de äldre

Avgiften för hemtjänst varierar stort mellan olika kommuner. Det finns dock en övre gräns, maxtaxa, 
för de totala avgifterna per månad som en omsorgstagare kan behöva betala. Därefter innebär 
ytterligare beviljad hemtjänst inga kostnader för den äldre. Utöver detta säkerställer reglerna om 
förbehålls- och minimibelopp att äldre med små inkomster inte kan betala högre avgifter än att ändå 
har medel kvar för vissa normala levnadsomkostnader. 

Nivån på avgiften påverkar hur snabbt den äldre når maxtaxan och kan också påverka den äldres 
efterfrågan på omsorg. En hög taxa styr mot att steget för den äldre att ansöka om sin första 
insats ökar medan äldre med större behov ytterligare ökar sin efterfrågan på omsorg. Även om 
erfarenheter från flera kommuner visar att risken för överkonsumtion är liten145, äldre föredrar 
i allmänhet att klara sig på egen hand så länge det är möjligt, talar båda dessa effekter för att 
kommunerna bör utforma sina taxor med lägre avgifter så att det tar relativt lång tid att nå 
maxtaxans tak. 

144 Äldreutredningen S2014:2, s. 14
145 Hjalmarson, 2014
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Kommunen har dock incitament till att utforma taxorna med höga avgifter. Då kan nämligen hjälp 
med RUT-avdrag bli billigare för den äldre än den kommunala omsorgen. Om en äldre väljer bort 
hemtjänsten sparar kommunen pengar, och kostnader läggs istället på staten. Avgifterna inom den 
kommunala hemtjänsten är idag också i många fall högre än kostnaden för RUT-tjänster.146

Förutom det diskutabla i att en statlig subvention på detta sätt riskerar att styra avgifterna inom den 
kommunala omsorgen på ett sätt som kan vara sämre för verksamhetens effektivitet är effekterna av 
RUT-avdraget ett hot mot omsorgens likvärdighet.

Risken är att kvaliteten i den offentligfinansierade omsorgen försämras när de resursstarkare 
medborgarna lämnar denna till förmån för den privata marknaden för omsorgstjänster.147 Detta hot 
är särskilt påtagligt när privata utförare av hemtjänst kan erbjuda tilläggstjänster att ”toppa upp” det 
kommunala basutbudet med. De privata utförarna erbjuder då också ofta tjänster som inte finns i 
den ”ordinarie” kommunala hemtjänsten, som till exempel gardinuppsättning eller snöskottning. I 
den mån kommunen erbjuder sådana tjänster sker det ofta enligt befogenhetslagen. Dessa tjänster 
omfattas inte av maxtaxan varför det finns ytterligare skäl att köpa dessa med RUT-avdrag. 

Hur hemtjänstorganisationen styr personalen

Styrningen på statlig och framförallt kommunal nivå påverkar personalen i hemtjänstorganisationen. 
Biståndsbeslut, ersättningsnivåer, policydokument, krav på verkningsgrad skiljer sig mellan 
kommuner och ger olika stort utrymme för hemtjänstorganisationen att lägga upp och planera 
arbetet. Därutöver spelar verksamhetsstyrningen av organisationen en stor roll, det vill säga hur 
hemtjänstpersonalen styrs av den organisation som de arbetar för och vilken effekt det får på vården 
och omsorgens kvalitet.

Styrning av hemtjänstpersonal kan delas upp i direkt och indirekt styrning. Den indirekta styrningen 
handlar om vilka förutsättningar hemtjänstpersonalen får för att utföra ett professionellt arbete. 
Exempel på det är resurstillgång och personalomsättning. Den direkta styrningen är uttalade ramar 
för hur arbetet ska utföras. Förenklat kan arbetsmomenten i hemtjänsten delas upp i tre faser: 
planering, utförande och uppföljning. Den direkta styrningen sker framförallt i planeringsfasen och 
i hur arbetet följs upp. 

Den direkta och indirekta styrningen påverkar också varandra. Detaljstyrning av personalen 
med fragmentiserade arbetsuppgifter och minut-för-minut scheman får större konsekvenser 
för personal och äldre om det därtill är hårda budgetrestriktioner i kombination med en stor 
omsättning på personal.148 

Fler sjuka äldre påverkar hemtjänstpersonalens arbetssituation 

En avgörande strukturell förändring inom äldreomsorgen är att hemtjänsten har ansvar för allt 
flera sjuka äldre och äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. Sjuka äldre kräver komplexa 
omsorgsinsatser. Det ställer bland annat krav på personalens kompetens, samordning med andra 
vård- och omsorgsaktörer samt en hög kontinuitet. Idag uppger två av fem inom hemtjänsten 
att samordningen med sjukvården inte fungerar. 149 Fler sjuka äldre förändrar hemtjänstarbetets 
146 Socialstyrelsen, 2014a
147 Szebehely, 2011b
148 Szebehely, 2006
149 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga
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planering och upplägg när fler omsorgstagare har behov som kräver insatser på bestämda tider, 
som exempelvis hjälp upp ur sängen på morgonen, medicinering, stöd i samband med måltid etc. 
Det kan innebära att personalen måste ägna en allt större del av sin arbetsdag åt förflyttningar. 
Även för en välfungerande hemtjänst finns det emellertid en gräns för när den äldres behov blir 
för omfattande för att insatser från hemtjänsten är tillräckliga och det istället är nödvändigt med 
dygnet-runt-omsorg på ett särskilt boende. Socialstyrelsens undersökningar visar att de mest sjuka 
äldre som bor kvar i sitt egna hem oftare vårdas på sjukhus och dessutom under fler vårddygn 
i jämförelse med de som bor på ett särskilt boende.150 Det tyder på att hemtjänsten inte har 
förutsättningar att tillgodose de mest sjuka äldres behov.

Planering av verksamheten sker med ökat avstånd till omsorgsmötet

Som tidigare nämnts har vård- och omsorgspersonalens professionella roll skiftat över tid 
som en följd av att hemtjänstverksamheten har förändrats. Tidigare var hemtjänsten en mer 
självstyrande verksamhet. När kommunerna organiserade sig i beställar- och utförarenheter 
flyttades beslutanderätten över omsorgens innehåll till kommunens myndighetsutövning. Om 
detaljeringsgraden i biståndsbesluten är hög får det direkta konsekvenser för hemtjänstpersonalen. 
Resultatet av Kommunals hemtjänstundersökning bekräftar att detaljstyrning i form av minutsatt 
arbetsplanering ökar stress och försvårar för ett professionellt omsorgsarbete. 151 Av de som hade 
minutsatta arbetsplaneringar var det en större andel som har svårt att hinna utföra hjälpinsatsen 
hos de äldre och en mindre andel som angav att de fick utlopp för sina yrkeskunskaper respektive 
upplevde sig ha goda förutsättningar att bygga bra relationer med de äldre. Men även i kommuner 
som inte har en hög detaljeringsgrad i sina beslut kan detaljstyrningen vara ett problem. Det beror 
på hur arbetsuppgifterna fördelas och planeras. 

I många hemtjänstverksamheter har planeringen centraliserats och det är en person, med titeln 
samordnare eller planerare, som har fått till uppgift att sköta planering och schemaläggning för hela 
personalgruppen, i bland med stöd av ett IT-system. Erfarenheterna av hur väl det fungerar varierar, 
framförallt beroende på hur insatt planeraren är i omsorgsarbetet och i de enskilda hjälptagarnas 
skiftande behov. Generellt gäller att den personal som arbetar närmast omsorgstagaren har bäst 
förutsättningar att göra en realistisk planering.  

Även den mest perfekta arbetsplanering kommer dock att behöva revideras. Att förutse och på 
förhand planera exakt hur lång tid det ska ta att hjälpa en demenssjuk äldre dam att duscha är inte 
görbart. Det finns alltför många faktorer som påverkar tidsåtgången som inte är möjliga att på 
förhand förutse. Orealistisk planering leder dessutom till dubbelarbete när personal måste lägga tid 
på att planera om planeringen.

Det finns hemtjänstverksamheter där man valt en annan strategi. Istället för att centralisera 
planerarfunktionen har man gjort den dagliga arbetsplaneringen till ett gemensamt ansvar för alla i 
vård- och omsorgspersonalen. Ett exempel där man arbetar på det sättet är i stadsdelen Skönsmon i 
Sundsvall. Utvärderingar visar att det arbetssättet uppskattas av både personal och äldre samt att det 
skapar bättre kvalitet i omsorgen eftersom handlingsutrymme för personalen ökar.152  

Resursbrist kapar tid – från personal och äldre 

Resurstillförseln inom äldreomsorgen har inte ökat i samma utsträckning som behovet bland äldre 
i befolkningen.153 Det skapar ett gap mellan det som äldreomsorgen förväntas leverera och de 
förutsättningar som personalen har för att faktiskt kunna leverera det. Det är hemtjänstpersonalen, 

150 Socialstyrelsen, 2015
151 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga
152 Daneryd, 2015 se även Swan & Blusi, 2013
153 Szebehely & Ulmanen, 2012
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och i viss mån även kommunens biståndshandläggare, som får vända ut och in på sig själva för att 
överbrygga det växande gapet mellan förväntningar och resurser.154  

De rådande styrsystemen förstärker effekten genom att det i första ledet blir rationellt för 
biståndshandläggarna att hålla tillbaka vad de beviljar för hjälpinsatser och att det i nästa led blir 
rationellt för hemtjänstorganisationen att pressa personalen till att springa ännu snabbare. Rationellt 
ur ett strikt ekonomisk perspektiv och då endast på kort sikt – att det inte finns tillräckligt med tid 
för att utföra ett professionellt arbete går helt emot de omsorgsrationella principerna.

Konsekvensen blir stressad personal och sämre kvalitet i vården och omsorgen. Kommunals 
medlemmar inom hemtjänsten vittnar om situationer när de har fått två besök inplanerade 
samtidigt tillsammans med en uppmaning om att ”lösa det”. I en undersökning bland Kommunals 
medlemmar som gjordes 2012 uppgav 43 procent att de ofta hade svårt att hinna ta en längre rast. 
I en annan undersökning från 2013 var det var tredje som vittnade om att de dagligen saknade 
tid på sitt arbetsschema för att kunna förflytta sig mellan omsorgstagarnas hem. Tiden det tar 
att förflytta sig mellan två omsorgstagares hem kan kortas till en viss gräns genom att personalen 
springer snabbare eller kör fortare, vilket i sig är problematiskt både av arbetsmiljöskäl och utifrån 
ett trafiksäkerhetsperspektiv. Men när tiden ändå inte räcker till tvingas personalen använda sig av 
sin egen fritid, eller av de äldres hjälptid för att få arbetsdagen att gå ihop.155 Det är sannolikt en 
förklaring till varför en stor andel av beviljad hjälptid aldrig utförs. När Socialstyrelsen jämförde 
beviljad tid med utförd tid kunde de konstatera att medianvärdet för hur stor andel av den beviljade 
tiden som faktiskt kommer den äldre till del är 55 procent156. Förutom personalens tidsbrist kan 
den låga andelen utförd tid också förklaras av biståndsbeslut som inte stämmer överrens med det 
verkliga behovet157. 

Fragmentering på flera nivåer 

Fragmentering mellan verksamheter 

Kundvalssystem inom hemtjänsten och primärvården har bidragit till fler aktörer vilket försvårar 
samverkan i en redan komplex verksamhet. Denna fragmentering drabbar särskilt äldre med stora 
behov som får insatser från flera olika aktörer eftersom hemtjänstpersonalen inte har möjlighet till 
en nära kontakt med andra professioner, som exempelvis sjuksköterskor och fysioterapeuter.158  

En lösning är att istället organisera verksamheten i team. Olika kompetenser stärker och 
kompletterar varandra och skapar positiva synergieffekter som kommer den äldre till del. Det finns 
också exempel på orter där man har skapat en organisation där flera olika professioner samarbetar 
och organisationen har på det sättet bättre förutsättningar att skapa en helhet runt den äldre. I 
Kommunals hemtjänstundersökning uppgav majoriteten, 82 procent, att de trodde att kvaliteten för 
brukaren skulle öka om arbetet organiserades i team. 159

Sönderdelning av arbetsuppgifter 

Fragmentisering sker även inom hemtjänstverksamheten. I försök att rationalisera och effektivisera 
förekommer det att arbetsuppgifter delas upp i mindre beståndsdelar innan de levereras ut på 
personalens arbetsscheman. Det åskådliggör återigen problemet när ekonomisk rationalitet 
överordnas omsorgsrationalitet. I takt med att den ekonomiska rationaliteten breder ur sig ökar 
risken för sönderdelning av arbetsuppgifter.160  
154 Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013
155 Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013
156 Socialstyrelsen, 2005, s. 45
157 Johansson L. , 2013
158 Kommunal, 2014
159 Kommunals hemtjänstundersökning 2015, se bilaga
160 Målqvist, Åborg, & Forsman, 2011 och Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013
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Ett exempel är när man i en kommun skulle införa ett nytt IT-system i hemtjänsten. I samband 
med det gjordes en ny indelning av arbetsuppgifter. En insats som gjordes om var klädtvätt. Innan 
tidsstyrningssystemet började användas utfördes tvätt av en i personalen som passade på att utföra 
andra hjälpinsatser under tiden kläderna var i maskinen eller torkade, som exempelvis städning eller 
handling. I planeringssystemet delades tvätten upp i fyra delmoment: tvätt 1: plocka i maskinerna, 
tvätt 2: tömma maskinen, tvätt 3: torka kläderna och tvätt 4: sortera och vika tvätten. Det innebar att 
fyra olika personer kunde ha hand om en tvätt istället för att det utfördes av en och samma person. 

Möjligheten att utföra andra sysslor samtidigt försvann och den sammanlagda restiden ökade. 
Personalen vittnade om hur de kunde möta varandra i dörren när det ena momentet var klart och 
det andra skulle ta vid, istället för att en och samma person höll ihop hela processen. Personal-
kontinuiteten försämrades därtill drastiskt när fyra personer skulle utföra en arbetsuppgift 
som tidigare skötts av en person. Även tiden för administration ökade när flera personer skulle 
dokumentera en insats som tidigare dokumenterats av en person. Slutligen innebar det också 
problem när den sista personen i ”kedjan”, som hade i uppdrag att vika och sortera tvätten, inte 
visste vilken tvätt som tillhörde vem. 

Exemplet ger en bild av hur fel det kan bli när omsorgsinsatser delas upp och pressas in i 
styrningsmallar framtagna för att styra en helt annan typ av processer än den som råder inom vård 
och omsorg. I den aktuella kommunen blev det snart uppenbart att detta sätt att arbeta inte var 
hållbart och man återgick till den gamla strukturen. 

Misstro mot personalen istället för tillit till professionen  

För att hemtjänsten ska fungera och för att minimera kostsamma kontrollsystem måste 
tillit genomsyra relationerna mellan olika aktörer. Det gäller relationen mellan chefer, 
biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Misstro riskerar att leda till slöseri och ökade 
kostnader när olika aktörer övergår till att gynna den egna verksamheten istället för att se till 
det som gynnar den äldre.  Bristande kommunikation mellan exempelvis hemtjänstpersonal och 
biståndshandläggare leder till onödiga och tidskrävande konflikter. 

Personalen inom hemtjänsten upplever att misstron mot dem ökat över tid. Misstron tar sig uttryck 
både i en hårdare styrning och en ökad kontroll. Kritik har riktats mot de IT-system som används 
för att registrera besök och som i vissa fall är försedda med GPS-sändare. Personalen uppfattar 
att systemen används av arbetsgivaren för att utöva kontroll och öka pressen i en redan slimmad 
verksamhet. Men den negativa erfarenheten av GPS-system inom hemtjänsten är inte entydig. Det 
finns exempel då det ger personalen en förbättrad arbetssituation eftersom det då inte är möjligt 
att tidspressa verksamheten på samma sätt som tidigare. Tiden som registreras av en GPS är ofta 
sammanlänkad med ersättningen från kommunen till hemtjänstutföraren. För högsta möjliga 
ersättning måste all tid utföras hemma hos den äldre. För att det ska vara möjligt måste personalen 
också få förutsättningar att utföra all tid och det blir därmed inte längre ekonomiskt rationellt 
att exempelvis korta personalens gångtider så att de inte hinner vara hemma hos den äldre all 
avsatt tid, Det blir inte heller ekonomiskt rationellt att planera in två hembesök samtidigt, vilket 
också förekommer. Nackdelen med att all tid måste utföras hemma hos den äldre är en stelbent 
organisation. I praktiken kan det innebära att om personalen blir klar tidigare än utsatt tid, eller om 
den äldre ber personalen att gå, måste de vänta ut den avsatta hjälptiden i anslutning till bostaden 
eftersom en förflyttning innebär en lägre ersättning. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att användande av GPS i syfte att bevisa ohållbara scheman 
skulle kunnat avhjälpas om tilliten mellan olika aktörer varit större. Resultatet blir i många fall en 
ineffektiv tidsanvändning till följd av detaljstyrningen. 
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Äldres tillit till hemtjänsten och dess personal är också avgörande för att verksamheten ska 
fungera smidigt.161 För att äldre ska känna tillit till personalen är en hög personalkontinuitet en 
förutsättning. I Skönsmon, i Sundsvalls kommun, har hemtjänsten förbättrat kontinuiteten. Det har 
ökat tryggheten hos de äldre och den tillit de känner till personalen. I Skönsmon har det fått effekt 
för verksamheten och man har kunnat se att antalet larm har minskat162. Hjälptagarna kan känna sig 
säkra på att de får den hjälp de behöver när de behöver den och av personal som de känner sedan 
tidigare. Trygga hjälptagare får en ökad livskvalitet och blir därmed också mindre omsorgskrävande. 
Hemtjänstens resurser kan därmed användas till de med störst behov. 

Tillit och handlingsutrymme är arbetsmiljöfrågor 

Att som vård- och omsorgspersonal kunna ge en omsorg som man själv upplever som anständig 
är en central arbetsmiljöfråga.163 Att personalen känner att omgivningen har tillit till deras 
profession och att de får handlingsutrymme att ge en god vård och omsorg, är därmed inte bara 
avgörande för omsorgens kvalitet, utan påverkar i hög grad också personalens välbefinnande och 
hälsa. En arbetsmiljö som ger upphov till en ständig känsla av otillräcklighet har däremot negativa 
hälsoeffekter. Det leder till samvetsstress hos personalen som i sin tur innebär risk för ohälsa 
och sjukskrivning. Särskilt i kombination med avsaknad av kontroll över sin arbetssituation.164 
Som tidigare redogjorts för är både tidsbrist och hård styrning vanligt inom hemtjänsten. 
Hemtjänstpersonalen kan därmed anses vara i en särskild risksituation för ohälsa och sjukfrånvaro 
är också förhållandevis vanligt. Kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen har i genomsnitt 
17,2 ohälsodagar165 per år, vilket kan jämföras med 12,9 dagar som är genomsnittet för samtliga 
yrkesverksamma kvinnor. Sjukskriven personal har negativa effekter på omsorgens kvalitet eftersom 
kontinuiteten försämras. Förutom en tragedi för individen innebär sjukskriven personal också en 
ökad samhällskostnad.

En informell omsorgsrationell struktur 

Kommunals medlemmar i hemtjänsten vittnar om hur man försöker upprätthålla omsorgsrationella 
principer i sitt arbete trots att styrning och organisation egentligen inte lämnar utrymme för det. 
Det kan handla om att man på eget initiativ förlänger ett besök för att hinna trösta en äldre, eller 
att man passar på att ta en promenad i det fina vädret istället för att utföra ”dusch 15 minuter” som 
är den instruktion som framgår av dagsplaneringen. De detaljplanerade arbetsrutterna används av 
vissa i personalen som ett underlag att utgå ifrån, men personalen använder sin egen erfarenhet och 
kunskap om de äldre för att göra en ny planering som bättre stämmer överens med färdvägar och 
omsorgstagarnas behov. Därmed skapas en parallell omsorgsrationell struktur som löper bredvid 
den beslutade ordningen. Hemtjänstpersonalen löser styrproblemet i stunden men det paradoxala 
är att den icke-fungerande strukturen därmed upprätthålls. När personalen på egen hand hittar 
lösningar på problem som uppkommer på grund av en felaktig styrning riskerar den felaktiga 
styrningens konsekvenser att blir osynliggjorda för alla utom personalen själva.166

161 Se exempelvis G Eriksson, 2004 
162 Swan & Blusi, 2013
163 Szebehely, 2006
164 Juthberg, 2008
165 Socialstyrelsens definition: Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med sjukpenning, dagar med sjuk- och aktivi-
tetsersättning, dagar med rehabiliteringsersättning och dagar med arbetsskadepenning divideras med anställda 16-64 år. 
166 Se även Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 2013, Szebehely (red), 2005 och Szebehely, 2006
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Ett alternativ till NPM i hemtjänsten
Kommunal presenterar med det här förslaget ett alternativ till New Public Management (NPM) 
i hemtjänsten. Utifrån Kommunals tidigare rapporter, medlemsundersökningar, litteraturstudier, 
studiebesök och samtal med Kommunals medlemmar har vi inledningsvis beskrivit problem 
som är resultat av en felaktig styrning. I det här avsnittet är ambitionen att komma närmare en 
lösning på de problem som finns genom att presentera ett förslag på en ny typ av styrning och 
organisation. Förslagen är däremot inte en lösning på dagens resursbrist och underbemanning inom 
äldreomsorgen. Ökade resurser är nödvändigt oavsett organisatorisk modell. 

Ingångsvärdena i förslaget är:

1. Organisation och styrning ska stödja ett omsorgsrationellt arbetssätt och styra i linje med den 
professionella yrkesetiken.

2. Olika yrkeskompetenser stärker och kompletterar varandra.

3. En äldre persons behov går inte att entydigt dela upp i vård, omsorg eller service. Olika typer 
av insatser ska utföras av samma organisation som ska samordna olika professioner som den 
äldre behöver komma i kontakt med.

4. Åldrande innebär en resa från individuellt oberoende till ökande behov av stöd och hjälp. 
Det offentligas ansvar bör vara att genom förebyggande och hälsofrämjande insatser förlänga 
den friska tiden och medborgarens oberoende. När behoven sedan ökar ska medborgaren 
genom vård- och omsorgsinsatser ges det stöd och hjälp hen behöver.

5. Det är den äldre själv som bäst känner till sina behov och önskemål. Därför måste personalen 
ha ett handlingsutrymme att tillsammans med den äldre planera och utföra aktuella insatser.

Ett alternativ som ger äldre verklig valfrihet

Inom dagens äldreomsorg finns det på vissa orter möjlighet att välja utförare av hemtjänst, så kallad 
utförarvalfrihet. I den modell som vi föreslår vill vi istället fokusera på att ge äldre valfrihet över 
innehållet i omsorgen. Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom ett större inflytande för den 
enskilde över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras.

För det första ska äldre över 75 år få rätt till två timmar hemtjänst i veckan. Tiden får disponeras 
fritt enligt den äldres önskemål och kan exempelvis användas till städning, social samvaro eller 
promenader. Förutom valfrihet skapas en flexibilitet när den äldre får inleda varje besök med att 
svara på frågan ”Vad behöver du ha hjälp med idag?”.

För det andra innebär vår modell ett skifte från ekonomisk rationalitet till omsorgsrationalitet 
och därmed en ökad anpassning till den enskilde äldres behov. Minskad detaljreglering möjliggör 
anpassning av omsorgsinsatserna efter dagsbehov och önskemål. 

För det tredje vill vi stärka den äldres makt över omsorgsinsatserna genom att öka hens inflytande 
i biståndsbeslutet/omsorgsöverenskommelsen. I förslag två nedan slipper den äldre helt att 
bli bedömd, processen består istället av ett samtal om behov och insatser som formaliseras i 
en överenskommelse istället för i ett beslut. Överenskommelsen följs i efterhand upp av en 
biståndshandläggare.
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För det fjärde ska den äldres rätt att välja bort stärkas. I en verksamhet som bygger på tillit och 
förtroende kommer undantagsvis situationer uppstå där en äldre inte vill ta emot omsorg. Det är 
viktigt att det då finns rutiner som hanterar detta. Om en brukare har tappat förtroendet för en 
omsorgsgrupp eller för hela hemtjänstteamet ska det vara möjligt att byta. Bättre bemanning och 
ökad personalkontinuitet skapar goda organisatoriska förutsättningar för att möta den äldres behov 
och undvika att problem uppstår.

För det femte erbjuder vår modell det som många äldre efterfrågar men som dagens fragmenterade 
valfrihetssystem inte svarar upp emot: En sammanhållen vård och omsorg utan stuprör mellan 
olika vårdgivare och huvudmän. Genom att helhetsansvaret för samtliga insatser ligger på 
hemtjänstteamets enhetschef finns det alltid en väg in i organisationen när nya behov uppstår vilket 
skapar trygghet. Dessutom bidrar integreringen av kommunens omsorgsinsatser med landstingets 
sjukvård organisatoriska förutsättningar till samordning.

Kommunals förslag på förändringar

En hemtjänst utifrån omsorgsrationella principer 

Vård- och omsorgspersonalen måste få ett större handlingsutrymme att arbeta enligt 
omsorgsrationella principer. Det är bara genom att öka personalens handlingsutrymme som 
den äldres inflytande över vården och omsorgen kan realiseras i praktiken. Personalen måste få 
förutsättningar att tillgodose individuella behov och önskemål i varje omsorgsmöte. För det krävs 
mindre av detaljstyrning och större flexibilitet. Avståndet mellan beställarenheten och hemtjänsten 
behöver därför minska.

Olika professioner behöver samarbeta i hemtjänstteam

Vård och omsorg i äldres hem bör organiseras i hemtjänstteam med relevant kompetens för att möta 
den äldres samtliga behov. Genom att olika kompetenser stöttar och kompletterar varandra i teamet 
uppstår positiva synergieffekter som kommer den äldre till del. 

Höj kompetensen och säkra kontinuiteten

All personal inom äldreomsorgen behöver ha adekvat vård- och omsorgsutbildning. Därför behöver 
legitimation för undersköterskor utredas. Trots att arbetet inom hemtjänsten är mångfacetterat och 
komplext saknar en av fyra adekvat omsorgsutbildning.167 För att säkerställa kompetensförsörjningen 
måste yrkets attraktivitet öka och därmed intresset för vård- och omsorgsutbildningar.

För att skapa förutsättningar för trygga omsorgsrelationer och för att bygga upp och bibehålla 
kompetens i organisationen krävs hög personalkontinuitet. Idag är personalomsättningen hög 
och en stor andel av personalen visstidsanställd. Det är inte möjligt att bedriva en fungerande 
hemtjänstverksamhet med god kvalitet, annat än med en låg personalomsättning. 

Vård- och omsorgspersonal måste få utrymme att utvecklas

Hemtjänsten ställer stora krav på personalens etiska förhållningssätt, flexibilitet och förmåga att 
fatta svåra beslut i tidspressade situationer. Därtill är arbetsuppgifterna ofta fysiskt krävande. Yrkets 
svårighetsgrad har ökat när allt fler sjuka äldre bor kvar hemma. Det behöver finnas större utrymme 
167 Socialstyrelsen, 2014c
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för personalen att utvecklas i sin yrkesroll, både genom lärande på arbetsplatsen och genom 
vidareutbildning och specialisering inom exempelvis rehabilitering, mat- och kosthållning, vård och 
omsorg i livets slutskede eller demenssjukdomar. 

Den medicinska kompetensen i kommunerna behöver stärkas

Det finns behov av att förstärka den medicinska kompetensen i kommunerna för att möta 
utvecklingen där fler och fler sjuka äldre förväntas vårdas i hemmet eller på ett särskilt boende. 
Därför föreslår vi att hemtjänsten och den basala hemsjukvården integreras i hemtjänstteam. 

Samordningen mellan hemtjänsten och dagens primärvård fungerar i stora delar av landet 
dåligt, primärvården klarar inte uppdraget att ta ansvaret för helheten. Det finns behov av 
större medicinska enheter som kan knyta fler av de kompetenser som den äldre är i behov av 
till sig, dagens vårdcentraler är i många fall för små för att klara ett sådant uppdrag. Vi föreslår 
att primärvårdsuppdraget för äldre i behov av många olika yrkeskompetenser inom omsorg och 
sjukvård blir ett ansvar för kommunerna och organiseras i så kallade Äldrecentrum.168

Ansvaret för samordning behöver tydliggöras

Hemtjänstteamet måste ha det yttersta ansvaret för den äldres vård och omsorg och ska samordna 
insatser från aktörer även utanför teamet. En tydlig ansvarsfördelning och ”en väg in” underlättar 
både för äldre och för deras anhöriga. Äldrecentrum ansvarar för att koordinera de medicinska 
insatserna och samarbetar nära hemtjänstteamen.

Biståndshandläggaren behöver komma närmare hemtjänsten 

Biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal behöver ha ett nära samarbete men samarbetet 
får inte äventyra biståndshandläggarens lojalitet med den äldre. Biståndshandläggarens roll är 
att i första hand värna den äldre och säkerställa att vård och omsorg ges utifrån hens behov. För 
både biståndshandläggare och omsorgspersonal finns det utrymme för att respektive yrkesgrupps 
kompetens kan användas mer ändamålsenligt. Handläggarna bör få en mer vägledande, uppföljande 
och samordnande roll medan hemtjänstpersonalen bör få större möjlighet att påverka inte bara hur 
och när omsorgsinsatser ska utföras, utan också vad äldre bör få hjälp med. Det kan exempelvis fungera 
så att biståndshandläggarna, med sin kompetens inom socialt arbete, får möjlighet att koncentrera sig 
på att utforma stöd till äldre med komplexa behov och en social problematik. Hemtjänstpersonalen 
kan ta ett större ansvar för uppsökande verksamhet, uppmuntra äldre med behov som är ovilliga att ta 
emot omsorg och planera insatser för äldre med mindre komplexa behov.

Socialtjänstlagen behöver förändras

De delar av socialtjänstlagen som rör äldre behöver förändras, eller brytas ut i en egen lag. Det 
gäller såväl målsättningarna med lagen som formerna för biståndshandläggning.

Vad gäller ambitionsnivån behöver dagens skrivning om skälig levnadsnivå jämställas med 
ambitionsnivån i andra lagar så att inte äldreomsorgen konsekvent prioriteras ned i den eviga 
huggsexan om de kommunala medlen jämfört med andra omsorgsbehövande grupper.

168 I Kommunals rapport Lapptäcke utan sömmar (2014) beskrivs problem med samordning för gruppen äldre med stora vård- 
och omsorgsbehov. I rapporten föreslås kommunala Äldrecentrum med geriatrisk kompetens. Det som här kallas äldrecentrum 
är en vidareutveckling och konkretisering av den idén.
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Vidare behöver dagens distinktion mellan vad och hur förändras. En insats kvalitet kan inte värderas 
separat utan den lagstadgade ambitionsnivån måste ta sikte på hela omsorgen. Lagen behöver 
vidare styra kommunernas beslutsfattande tydligare mot beslut som ger hemtjänstpersonalen större 
utrymme att utforma insatsernas innehåll. Dagens biståndsbeslut med mycket hög detaljeringsgrad 
omöjliggör ett omsorgsrationellt arbetssätt. 

Öka det politiska ansvarstagandet 

Det kommunala självstyret ger kommunerna stor handlingsfrihet att ange de politiska 
målsättningarna för äldreomsorgen, inklusive ambitionsnivå och praktisk utformning. Det är viktigt 
att kommunpolitikerna vågar axla detta ansvar och är tydliga med de politiska prioriteringar som görs. 
En central del är att förbättra den kommunala planeringen av vård och omsorg och öka kunskapen om 
vilka äldre som bor i, och kan förväntas flytta till, kommunen under de kommande åren. 

Kommunens ansvar omfattar inte bara planering och utformning av hemtjänsten utan måste ta sikte 
på medborgarnas hela resa -- från individuellt oberoende till ökande behov av stöd och hjälp. Det 
är viktigt att den kommunala organisationen möter de äldres behov under olika faser av åldrandet. 
Av stor vikt är att det finns tillgängliga och ändamålsenliga boenden som kan erbjudas den äldre när 
vården och omsorgen i hemmet inte är tillräcklig. Bristen på boendeplatser får aldrig innebära att 
äldre blir fångar i sina egna hem. Det är även viktigt med förebyggande insatser som exempelvis 
mötesplatser för äldre. 

Äldre bör beviljas generella insatser upp till en viss nivå 

Hemtjänst bör upp till en viss behovsnivå vara en generell rättighet och inte prövas individuellt. 
Därmed sänks ribban för att ansöka om äldreomsorg vilket gör att fler personer kan få hjälp i 
ett tidigare skede. Risken för överutnyttjande av omsorgsinsatser är begränsad. Problemet är 
snarare att äldre som har omsorgsbehov är ovilliga att ta emot stöd och hjälp som de är i behov av. 
En tidig kontakt är värdefull för att skapa en relation och för att personalen ska kunna förbygga 
framtida omsorgsbehov. Genom att göra rättigheten generell begränsas också kommunernas 
administration samtidigt som den äldre slipper att bli granskad i en myndighetsprocess, något som 
många upplever negativt.169 

Vi föreslår därför att alla äldre över 75 år får rätt att köpa två timmar hemtjänst i veckan. Tiden får 
disponeras fritt enligt den äldres önskemål och kan exempelvis användas till städning, social samvaro 
eller promenader.

Alla äldre över 75 år erbjuds hembesök

Uppsökande verksamhet är en viktig del av ett förebyggande arbete. Vi föreslår att alla äldre över 75 
år ska få erbjudande om ett hembesök då bland annat information ges om aktiviteter i kommunen 
och vilket stöd som är möjligt att få från kommunen. Vid hembesöket finns även möjlighet att till 
exempel föreslå bostadsanpassningar för minskad fallrisk. 
 

169 Hjalmarson, 2014
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Hemtjänsttaxorna behöver harmoniseras

Som beskrivits kan kommunens taxor påverka äldres efterfrågan på omsorg. En hög taxa styr mot att 
steget för den äldre att ansöka om sin första insats ökar medan äldre med större behov ytterligare 
ökar sin efterfrågan på omsorg. Även om erfarenheter från flera kommuner visar att risken för 
överkonsumtion är liten170, äldre föredrar i allmänhet att klara sig på egen hand så länge det är 
möjligt, talar båda dessa effekter för att kommunerna bör utforma sina taxor med lägre avgifter så 
att det tar relativt lång tid att nå maxtaxans tak.

Taxorna för tjänster enligt socialtjänstlagen och befogenhetslagen behöver därför harmoniseras i 
hela landet, på en lägre nivå än vad som ofta är fallet idag. Nivån bör vara lägre eller i paritet med 
avgifterna för tjänster med RUT-avdrag. Vidare bör tjänsterna enligt befogenhetslagen omfattas av 
maxtaxan samt reglerna om minimi- och förbehållsbelopp.

Ersättningsmodellerna inom hemtjänsten behöver utvecklas

Det finns idag en övertro på styrning genom ekonomiska incitament och de styrande effekterna av 
dagens ersättningsmodeller riskerar att dominera över annan viktig styrning. Utvecklingen är delvis 
en konsekvens av valfrihetssystemens stränga krav på konkurrensneutralitet och av att de övriga 
krav kommuner ställer är svåra att värdera och följa upp. Mycket talar också för att kommunernas 
uppföljning brister.

Även i en annan styr- och organisationsmodell, som har bättre förutsättningar att ge de äldre en god 
omsorg, måste emellertid utförarorganisationen ersättas. Ersättningsmodellen bör då utgå från ett 
omsorgsrationellt arbetssätt och de äldres vård- och omsorgstyngd. Ersättningen bör vidare främja 
ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt samt samverkan mellan aktörer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 Hjalmarson, 2014
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Kommunals förslag på en teambaserad organisationsmodell

En teambaserad hemtjänstorganisation

Den organisationsmodell för hemtjänsten som föreslås baseras på ett teambaserat arbetssätt där 
hemtjänst och hemsjukvård integreras. Teamet ansvarar för och utför omsorg om hem, omsorg om 
kroppar och omsorg om sociala relationer. Genom arbete utifrån en helhetssyn kring den äldres 
olika behov skapas en trygg och säker organisation för den äldres omsorg i hemmet. För att alla 
professioners kompetens ska tas tillvara krävs en icke-hierarkisk organisationsstruktur. Att inte 
separera olika typer av vård och omsorg i olika utförarorganisationer är därtill viktigt för att få en 
helhet runt individen.

Hemtjänstteamets olika professioner täcker in ett brett kompetensfält, från skötsel av hem till 
omsorg i livets slutskede. De kvalifikationer som ingår i teamet är framför allt kompetenser 
inom omsorg (undersköterskor), hemsjukvård (distriktssköterska), arbetsterapi (arbetsterapeut), 
fysioterapi (fysioterapeut), demenskompetens och nutrition (dietist). I hemtjänstteamet ingår 
även ansvar för nattomsorg, förmedling av ”fixartjänster” samt ansvaret för trygghetslarm. 
En teamorganisationen med god personalkontinuitet ger bra förutsättningar till vikarier att 
snabbt kunna sätta sig in i och utföra arbetet. Biståndshandläggaren är inte formellt underställd 
hemtjänstteamets chef men behöver arbeta i mycket nära samarbete med teamet. Det för att 
biståndshandläggaren i första hand ska värna den äldres behov och ska säkerställa att vård och 
omsorg ges utifrån behov. 

Hemtjänstteamet ansvarar för de äldre inom ett geografiskt område. En geografisk avgränsning 
underlättar möjligheterna till långsiktighet i verksamheten och gör det möjligt att planera 
och dimensionera verksamheten utifrån befolkningens åldersfördelning, boendeförhållanden 
och socioekonomiska status. Vi anser att en sådan organisation har bäst förutsättningar för att 
ansvara för de äldres hela vård- och omsorgssituation och för att ge de äldre verklig valfrihet över 
insatserna i omsorgen.
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En modell där samtliga äldre i ett geografiskt område är knutna till ett hemtjänstteam omöjliggör 
LOV-system såsom det ser ut idag. Vi värnar dock det kommunala självstyret och kommunernas 
handlingsfrihet bör vara stor att ange de politiska målsättningarna för äldreomsorgen, inklusive 
ambitionsnivå och praktisk utformning. Vi vill betona kommunpolitikens ansvar och vikten av att 
politikerna vågar axla detta och är tydliga med vilka politiska prioriteringar de gör. Om de folkvalda 
i en kommun vill prioritera utförarvalfrihet bör det genomföras så att kommunen kan ta sitt 
lagstadgade ansvar för kvaliteten även hos de privata aktörerna. För att det ska vara reellt möjligt är 
det viktigt att antalet aktörer inte blir för många och att kommunen på förhand etablerar en ordning 
för hur de olika aktörerna ska förmås samverka på ett bra sätt. Det är viktigt att säkerställa att 
förväntade kostnadsökningar för administration, samordning och ökat transportarbete inte drabbar 
utförarorganisationerna och i förlängningen de äldres omsorgskvalitet.

Enhetschef

Enhetschefen är ytterst ansvarig för hemtjänstteamet och för den omsorg som utförs av teamet. 
Enhetschefen har övergripande personal- och budgetansvar. Enhetschefen ska även säkerställa att 
samordningen kring den äldre fungerar, såväl inom hemtjänstteamet som gentemot äldrecentrat. 

Det är dock viktigt att inte antalet anställda som är underställda enhetschefen inte blir för många. 
Fackförbunden Vision171 och Akademikerförbundet SSR172 förespråkar till exempel ett riktmärke 
på 25 underställda. En möjlighet att lösa detta kan vara tillsättande av biträdande chefer eller 
gruppchefer. Det är också viktigt att de som har i uppdrag att leda arbetet också har tid och 
möjlighet till kompetensutveckling.

Uppsökande verksamhet

Hemtjänstteamet ansvarar även för den uppsökande verksamheten och att de äldre inom det 
geografiska upptagningsområdet får information om hemtjänstteamets verksamhet och ett 
erbjudande om hembesök när de fyller 75 år. Den uppsökande verksamheten är en viktig del i 
teamets förebyggande arbete för att minska behov av vård och omsorg på sikt. Det kan handla 
om sådana saker som att föreslå anpassning av bostaden för minskad fallrisk. Den uppsökande 
verksamheten har ett särskilt ansvar för att erbjuda äldre en meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra, exempelvis genom att informera om mötesplatser för äldre. 

Undersköterskans roll i vård- och omsorgsgruppen

Omsorgen i den äldres hem utförs i huvudsak av undersköterskor som tillsammans utgör en vård- 
och omsorgsgrupp. Inom ett hemtjänstteam finns flera vård- och omsorgsgrupper. Grupperna har 
ansvar för en grupp äldre och gör själva inom gruppen daglig arbetsplanering, schemaläggning 
och dokumentation. Alla äldre har en person i vård- och omsorgsgruppen som sin kontaktperson. 
Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för den äldres vård och omsorg.

Undersköterskorna har en central och given roll i teamet. De utgör den operativa delen som 
utför omsorgen i de äldres hem och fungerar som länk mellan den äldre och övriga kompetenser. 
Undersköterskorna har ett brett ansvarsområde. Som specialister på omsorg behöver de ha ett 
grundläggande etiskt förhållningssätt och kunskap om regelverk, kommunikation, det normala 
åldrandet och åldrandets sjukdomar, funktionsbevarande omsorg, social omsorg, kroppsnära 

171 Vision, 2014
172 Akademikerförbundet SSR, 2014
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omsorg, mat och kosthållning, omsorg om hem, omsorg i livets slutskede samt kunskap om vissa 
hälso- och sjukvårdsinsatser. För att kunna utvecklas i sin yrkesroll får vård- och omsorgspersonalen, 
liksom övriga team-medlemmar, fortlöpande fortbildning och handledning. Det finns även utrymme 
för undersköterskor att specialisera sig inom ett kunskapsområde som exempelvis rehabilitering, 
mat- och kosthållning, vård och omsorg i livets slutskede eller demenssjukdomar. När behov 
finns kan en hel vård- och omsorgsgrupp inrikta sitt arbete gentemot äldre med ett visst behov, 
exempelvis äldre som lever med en demenssjukdom.

Vård- och omsorgsgruppernas storlek ska vara tillräcklig för att säkerställa kontinuitet för den äldre 
och samtidigt ge möjlighet för gruppen att parera tillfälliga förändringar i arbetsintensitet som 
exempelvis beror på variationer i de äldres hälsotillstånd eller kortare frånvaro av personal. För att 
uppnå det krävs en tillräckligt hög grundbemanning.

Nischade vård- och omsorgsgrupper

Om det finns tillräckligt många äldre i en kommun som har behov av en viss inriktning på vården 
och omsorgen, exempelvis religiös, språklig eller kulturell, ska det kunna erbjudas genom viss 
personal eller en nischad vård- och omsorgsgrupp. Beroende på hur stor efterfrågan är kan den 
nischade gruppen vara kopplad till ett eller flera hemtjänstteam. 
 
Hemtjänstteamet ska vara knutet till ett äldrecentrum 

Hemtjänst- 
team

Hemtjänst- 
team

Hemtjänst- 
team

Hemtjänst- 
team

Hemtjänstteamet är knutet till ett Äldrecentrum173, en särskild primärvårdsenhet med geriatrisk 
kompetens som personer över 65 år erbjuds att ansluta sig till som ett alternativ till en den vanliga 
primärvården. 

173 Kommunal, 2014



 58

Äldrecentrumet erbjuder såväl somatisk behandling som äldrepsykiatri och rehabilitering. 
Centret ansvarar för att koordinera medicinska insatser, vilket bland annat innebär ansvar för 
läkemedelsgenomgångar och kontakt med öppen specialistvård och slutenvård. 

Förutom primärvårdsmottagning för äldre har äldrecentrumet ett särskilt ansvar för att stödja och 
vägleda personal i områdets hemtjänstteam och personal som arbetar på äldreboenden. Beroende 
på befolkningsstruktur kan flera kommuner stå bakom ett äldrecentrum, medan det i större 
kommuner kan finnas behov av fler än ett äldrecentrum.

Medicinska mobila team bör knytas till Äldrecentrum, exempelvis närsjukvårdsteam och 
palliativt team.  
 

Två förslag till förbättrad handläggning av omsorgsinsatser 

En ofta återkommande kritik mot dagens hemtjänst handlar om biståndshandläggning och mot 
fattade biståndsbeslut. Många biståndshandläggare arbetar under en för hög arbetsbelastning, 
vilket bland annat innebär att de inte hinner följa upp biståndsbesluten i den omfattning 
som vore önskvärd. Deras handlingsutrymme är ofta begränsat av kommunala riktlinjer och 
budgetrestriktioner.174 Till följd av detta är detaljeringsgraden i besluten ofta hög, och insatser i 
besluten tidsbestämda utifrån schabloner. I praktiken visar det sig att den tid som beslutats ofta 
ändå inte utförs hos de äldre. 

Som underlag för reformer på detta område har vi tagit fram två olika förslag på hur relationen 
mellan beställare (idag kommunen genom biståndshandläggningen) och utförare (hemtjänsten) 
kan se ut. Första förslaget skulle till stora delar kunna införas med nuvarande lagstiftning medan 
det andra kräver lagändringar. I båda förslagen ökar vi närheten mellan beställare och utförare 
och därmed också mellan den äldre och den som bedömer den äldres behov. Det centrala är att 
se till att biståndsbedömningen värnar den äldres behov, inte organisationens. Därför ska inte 
biståndshandläggaren vara underställd hemtjänstteamets enhetschef eller verksamhetens budget. 
Denna särskiljning är särskilt viktig om hemtjänstteamet drivs i enskild regi.

Tillsammans med våra övriga förslag skapas förutsättningar för att äldre ska kunna erbjudas verklig 
valfrihet i hemtjänsten.

Förslag 1 – nuvarande lagstiftning

Ansökning och beslut  

Den äldre vänder sig till hemtjänstteamet när hjälpbehov uppstår. Det är biståndshandläggaren som 
tar emot förfrågan och gör en första bedömning av vilken typ av omsorg den äldre är i behov av, 
exempelvis om det är aktuellt med en plats på ett särskilt boende, eller om behoven kan tillgodoses 
genom hemtjänst. 

Ifall den äldres bedöms vara i behov av hemtjänst avgör biståndshandläggaren vilka kompetenser 
ifrån hemtjänstteamet som ska vara med i utredningen av den äldres behov. På så sätt skapas en 
flexibilitet och teamets olika kompetenser kommer den äldre till del redan vid en första kontakt. Det 
skulle exempelvis kunna fungera så att särskilt utsedda i hemtjänstpersonalen gör utredningen om 

174 Kommunal & Akademikerförbundet SSR, 2013



59

det handlar om exempelvis städning, medan flera kompetenser engageras vid en vårdplanering när 
en äldre ska komma hem efter en sjukhusvistelse. Biståndshandläggaren deltar i arbetet och fattar 
det formella beslutet att bevilja de äldre omsorgsinsatser.

Under utredningen görs en bedömning av vad den äldre behöver hjälp med samt hur lång tid de 
aktuella insatserna tar att utföra och man gör en översiktlig planering över hur relationen mellan 
den äldre och teamet ska se ut. I biståndsbeslutet framgår det översiktligt vad den äldre behöver 
hjälp med. Insatsernas utförande konkretiseras i genomförandeplanen och där anges när insatserna 
ska utföras, vilka särskilda önskemål den äldre har om utförandet och så vidare. 

Utförande

Vård- och omsorgspersonalen utför omsorgen utifrån genomförandeplanen. Personalen kan göra 
mindre justeringar utifrån den äldres dagsbehov och önskemål, men större förändringar kräver ett 
justerat biståndsbeslut som då på nytt behöver godkännas av biståndshandläggaren. 

Omprövning och uppföljning 

Biståndshandläggaren är ansvarig för att följa upp vården och omsorgen för att säkerställa att den 
äldre får sina behov tillgodosedda. 

Förslag 2 – kräver en förändrad lagstiftning

Omsorgsöverenskommelse istället för biståndsbeslut

Den stora skillnaden mot förslaget enligt nuvarande lagstiftning är att biståndsbeslutet ersätts av en 
omsorgsöverenskommelse, vilken sluts mellan hemtjänstteamet och den äldre. Därmed flyttas fokus 
från myndighetsutövning och handläggning till en överenskommelse mellan den som ska ta emot 
omsorgen och de som ska utföra den. Det är i samtalet om vad den äldre behöver hjälp med och hur 
den hjälpen ska ges som den verkliga valfriheten kommer till uttryck.

Omsorgsöverenskommelsen ersätter och fördjupar dagens genomförandeplaner och den styr den 
äldres omsorg, samt ligger till grund för omsorgsgruppens planering av den dagliga verksamheten. I 
omsorgsöverenskommelsen ska det framgå vilka insatser som den äldre ska ha, när dessa ska utföras, 
vilka särskilda önskemål den äldre har om utförandet och så vidare.

Ansökning och beslut  

Den äldre vänder sig till hemtjänstteamet när hjälpbehov uppstår. Det är särskilt utsedda personer 
i hemtjänstteamet som tar emot förfrågan och de gör en första bedömning av vilken typ av omsorg 
den äldre är i behov av, exempelvis om det är aktuellt med en plats på ett särskilt boende, eller om 
behoven kan tillgodoses genom hemtjänst.

Ifall den äldres bedöms vara i behov av hemtjänst görs en första bedömning av vilka kompetenser 
från teamet som ska delta i upprättandet av en omsorgsöverenskommelse. På så sätt skapas en 
flexibilitet och teamets olika kompetenser kommer den äldre till del redan vid en första kontakt. 
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Personal från hemtjänstteamet utformar omsorgsöverenskommelsen tillsammans med den 
äldre och anger i denna vad den äldre behöver hjälp med och en uppskattning av hur lång tid 
de överenskomna insatserna kommer att ta. Det görs även en översiktlig planering över hur 
relationen mellan den äldre och teamet kommer att se ut. Omsorgsöverenskommelsen tillsänds 
biståndshandläggaren som inom en viss tid följer upp denna och kontrollerar att den äldre 
tillförsäkras en god omsorg.

Om den äldre och hemtjänstpersonalen inte kan komma överens inkopplas omgående 
biståndshandläggaren. Vi förutser att det kommer att ske i fyra typsituationer. 

1. Att den äldre inte är nöjd med de insatser som vård- och omsorgspersonalen anser att den 
äldre har rätt till utan vill ha mer hjälp.

2. Att den äldre inte vill ha den hjälp som vård- och omsorgspersonalen anser att hen behöver. 

3. Att den äldre inte är nöjd med hur insatserna utförs. 

4. Att den äldre saknar förmåga att inse sitt eget hjälpbehov på grund av en funktionsnedsättning, 
exempelvis kognitiv svikt.  

I den första situationen är det biståndshandläggarens ansvar att träffa den äldre och att utifrån 
besök och den dokumentation som förts, försöka medla mellan den äldre och personalen och nå 
en överenskommelse. Om handläggaren inte anser att det är möjligt fattar hen ett biståndsbeslut 
utifrån sin bedömning av den äldres behov. Om den äldre inte är nöjd med biståndshandläggarens 
beslut kan hen klaga på beslutet till domstol.

I den andra situationen kopplas biståndshandläggaren in för att verifiera situationen, att den äldres 
beslut att avstå insatser är korrekt uppfattade från personalen och att den äldre känner till sina 
rättigheter. Om den äldre inte vill ha någon hjälp, eller inte vill ha hjälp i den omfattning som 
personalen bedömer att den äldre behöver, kan ingen hjälp lämnas. 

I den tredje situationen utreder biståndshandläggaren situationen i samarbete med berörda parter. 
Vid behov justeras eller preciseras omsorgsöverenskommelsen. 

Den fjärde situationen är särskilt känslig och kräver särskild kompetens. Det åligger i denna 
situation biståndshandläggaren att koppla in övriga relevanta kompetenser för att utreda den äldres 
behov och funktionsnedsättningar, vad gäller till exempel demens eller kognitiv svikt.

Utförande

Omsorgsöverenskommelsen ligger till grund för den äldres kontakt med teamet och utvecklas 
över tid. För detta ansvarar hemtjänstteamets personal som justerar överenskommelsen 
tillsammans med den äldre allt eftersom hens behov förändras, ökar eller minskar. Varje justering 
av överenskommelsen rapporteras till biståndshandläggaren och personalen får aldrig justera 
överenskommelsen utan den äldres medgivande. Vid helt tillfälliga eller mindre förändringar i 
omsorgsbehovet görs dock inga förändringar i överenskommelsen, utan dessa hanteras informellt, 
under enhetschefens ansvar. Alla insatser, planerade och utförda, dokumenteras löpande.
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Biståndshandläggarens roll

Genom förslaget förändras biståndhandläggarens roll. I varje hemtjänstteam ska det finnas en 
handläggare. Denna har en akademisk utbildning i socialt arbete, exempelvis som socionom, och ska 
bevaka de äldres rättigheter.

Biståndshandläggaren behöver ha god kännedom om den vård och omsorg som utförs och 
behöver därför vara en del av teamet. För att säkerställa en viss obundenhet gentemot de 
övriga professionerna är handläggaren dock direkt anställd av kommunen. Det innebär att 
biståndshandläggaren inte är underställd enhetschefen och inte heller hemtjänstteamets budget. 

Biståndshandläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att aktivt följa upp vården och omsorgen för 
att säkerställa att den äldre får insatser som svarar mot hens behov. Utöver det har handläggaren i 
uppgift att träda in som medlare mellan teampersonal och den äldre när det finns olika uppfattning 
om behov eller hjälpinsatser. Handläggaren fattar också ett biståndsbeslut utifrån den äldres behov 
om en överenskommelse inte kan nås.  Handläggaren har därtill också ett särskilt ansvar för att 
säkerställa att personer med en kognitiv funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda.

Omprövning och uppföljning 

Biståndshandläggaren är ansvarig för att följa upp vården och omsorgen för att säkerställa att den 
äldre får sina behov tillgodosedda. 

Uppföljningen ska vara aktiv och ske regelbundet. Uppföljning har två syften; dels att kontrollera 
att omsorgsöverenskommelsen svarar mot den äldres behov och dels att säkerställa att den 
vård och omsorg som den äldre får i praktiken stämmer överens med det som framgår av 
omsorgsöverenskommelsen. 

Biståndshandläggaren tar löpande del av vård- och omsorgspersonalens arbetsplanering och 
information om insatser från andra kompetenser i hemtjänstteamet. Uppföljningen är aktiv i den 
meningen att handläggaren inte bara agerar när vård- och omsorgspersonalen signalerar att den 
äldres behov har förändrats, utan att handläggaren självmant initierar regelbunden kontakt med den 
äldre. Hembesök utgör en viktig del av uppföljningen. 

Om biståndshandläggaren upptäcker att hjälpinsatserna inte svarar mot den äldres behov tar 
handläggaren kontakt med berörd del av hemtjänstteamet och justerar insatserna. Detta sker 
givetvis i samförstånd med den äldre.
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Bilaga: Kommunals hemtjänstundersökning 

Undersökningen genomfördes i samarbete med Novus under mars och april 2015 och bygger på 
ett underlag där över 1 000 medlemmar besvarat frågor om styrning av välfärden. 524 av dem 
som deltagit i undersökningen arbetar i hemtjänsten och det är deras svar som redovisas nedan. 
Svarsfrekvensen är 63 procent.

Arbetar du enligt en planering där varje hjälpinsats är minutsatt? (Exempelvis dusch 15 
minuter, handling 20 minuter etc)

Vad tycker du om att insatserna är minutsatta? (frivillig fritextfråga)

Totalt 392 fritextsvar, varav 72 % är negativa, 14 % positiva, 8 % både positiva och negativa och 6 % 
är vaken positiva eller negativa. 

Citat från undersökningen:

Det ger inte utrymme för den mänskliga kontakten. Trist för de gamla, och stressigt för personalen. 
Vi jobbar med människor och att ha 4 minuter för en tillsyn är inte klokt, man hinner knappt ta av 
sig kläderna.

Det blir stressigt. Brukarna har olika behov och kan förändras från dag till dag.

Det går inte att hålla tiderna de dagar något annorlunda händer, om någon mår sämre än vanligt 
eller om någon ramlar, vilket gör att hela schemat blir förstört. Men det funkar ofta ganska bra och 
man får ett riktmärke till hur mycket tid man ungefär har på sig, om man inte blir stressad av det.
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Hur ofta förekommer det att du helt eller delvis inte hinner utföra insatser hos den äldre 
på den tid som är angiven i ditt schema?

Kan du ge exempel på vilka insatser du helt eller delvis inte hinner utföra?  
(frivillig fritextfråga)

Totalt 292 fritextsvar med exempel på en eller flera insatser. De vanligaste insatser som helt eller 
delvis inte hinns med är: Städa, diska och bädda (29 procent), socialt stöd, samtal (29 procent), 
dusch, hygien, tandskötsel (24 procent), måltider eller stöd i samband med måltid (9 procent), 
inköp, handling (9 procent) & promenader (9 procent).

Citat från undersökningen:

Social samvaro, tid att lyssna, tid att ta vara på vårdtagarens egna resurser, uppmuntra och stimulera.

Samtala. Skapa allians och förtroende. Tid vid matsituationer blir stressiga och kan leda till 
undernäring.

Allt möjligt. Att räkna på äldreomsorgens tider för en insats för en brukare med ångest eller annan 
psykisk sjukdom är helt galet. Där behövs ju tid för att lugnt kunna motivera personen att vi ska 
utföra insatsen, för att sen utföra insatsen. Det som är absolut viktigast för dessa personer är att 
skapa ett förtroende VARJE gång man kommer dit, för att kunna utföra insatsen.

Jag hinner de flesta insatser men om en dusch är minutsatt till 15 minuter och vårdtagaren måste 
besöka toalett innan, så är planen redan spräckt. Och efterföljande insatser blir stressiga.
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Upplever du att du har förutsättningar att bygga upp en bra relation till  
de äldre som du hjälper?

Får du utlopp för din yrkeskunskap på din arbetsplats?

Tycker du att samarbetet med sjukvården fungerar bra där du arbetar?
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Motiverat svar om varför samarbete med sjukvården INTE fungerar (frivillig fritextfråga)

169 fritextsvar, varav 53 % lyfter bristande kommunikation eller samarbete. 16 % handlar om 
problematiska övergångar mellan vårdenheter och 15 % om att brukare skickas hem i för dåligt 
skick för att klara sig hemma alternativt utan att hemtjänstpersonalen fått information om det. 
Andra aspekter som tas upp är oklart ansvarfördelning som leder till att brukarna faller mellan 
stolar, stress, tidpress och stor omsättning på vårdpersonal.

Citat från undersökningen:  

Vi har olika system för dokumentation och får ej läsa varandras. De skickar hem vårdtagare som ej 
klarar sig hemma, men anses färdigbehandlade.

Svårt sjuka skickas hem och hemtjänsten har inte resurser att ta hand om dem.

Man upptäcker ständigt missar och fel. Det är svårt att få tag på varandra då man inte har tid eller 
rätt telefonnummer osv. Distriktsjuksköterskorna meddelar sällan till hemtjänsten när ändringar i 
medicinen gjorts vilken gör att gammal info står kvar i arbetskort osv...

Dålig kommunikation, byte av petsonal och alla är stressade.

Motiverat svar om varför samarbete med sjukvården fungerar (frivillig fritextfråga)

164 fritextsvar, varav 45 % lyfter en fungerande kommunikation och samarbete, 30 % framhåller att 
sjukvårdspersonal är tillgängliga och lätta att få tag i. Övrigt som lyfts som framgångsfaktorer är ett 
bra bemötande, tydlig ansvarsfördelning och möjlighet att ordna hembesök av vårdpersonal.

Citat från undersökningen:  

Våra arbetslokaler är under samma tak, så vi har nära samarbete. Om någon vårdtagare mår inte 
bra kan vi antingen ringa till eller prata med dem. Vi kan vända oss till dem när som helst.

Bra bemötande av sjuksköterskor samt snabb hjälp vid behov.

Distriktssköterskan återkopplar snabbt.

Tror du att omsorgen skulle förbättras om vård- och omsorgspersonalen fick mer 
inflytande över vilken hjälp de äldre får?



 72

Varför tror du att omsorgen skulle förbättras om vård- och omsorgspersonalen fick mer 
inflytande över vilken hjälp de äldre får? (frivillig fritextfråga)

329 fritextsvar, varav 76 % handlar om att det skulle förbättras eftersom personalen har bättre 
kännedom om de äldres behov, 8 % handlar om att planeringen och skattningen av tidsåtgånger 
för insatser skulle bli bättre och 6 % tar upp att biståndsbesluten ofta blir fel eftersom 
biståndshandläggaren saknar närheten till den äldre. Övriga kommenterarer lyfter att det skulle ge 
ett tydligare helhetstänk, att man skulle få mer tid tillsammans med de äldre och att stressen skulle 
minska med en bättre planering. 

Citat från undersökningen:

Vi känner dem och vet vad de behöver bäst, flexibiliteten skulle kunna öka.

Vi känner vårdtagarna och vet deras behov. Det är också mer motiverande att arbeta om man får 
vara delaktig i planeringsprocessen av sin arbetsdag. Som det ser ut idag får vi ett schema i handen 
på morgonen som en samordnare har gjort. Vi kan inte påverka detta även om vi ser att schemat inte 
är väl planerat. Vi har ingen möjlighet att påverka något i planeringen av vårt arbete.

Vi har mer kunskap om vad som hinns med under dagen än biståndshandläggaren, vilket gör att vi 
själva kan lägga upp en veckoplanering som vi faktiskt hinner utföra, och att brukarna får den tiden 
de behöver utan stress. 

Om vi ska kunna ge ”personcentrerad omvårdnad” måste vi också själva kunna vara en del av hur 
den ska kunna bli det. Det är vitt skilda individer med mycket olika behov. Våra berättelser om 
vad vi märker att brukarna mår bra av och behöver borde komma med i beräkningen. En del har 
extrema humörförändringar och dagskicket fysiskt och psykiskt kan gå i vågor medan andra brukare 
är i större behov av väldigt fasta rutiner och tider. Det är ju vi som är med i vardagen och får se hur 
det är i verkligeten - detta är ju grunden i att kunna göra en rimlig biståndsbedömning. Självklart 
ska ju ändå brukarna själva alltid ha första rätten till att bestämma.

Varför tror du INTE att omsorgen skulle förbättras om vård- och omsorgspersonalen fick mer 
inflytande över vilken hjälp de äldre får? (frivillig fritextfråga)

10 fritextsvar som tar upp att mer inflytande inte behövs, de känner att de har tillräckligt med 
inflytande. Två pekar på att det är den äldre som ska bestämma och en påtalar att det inte är inflytande 
som är problemet, utan tidsbrist och personalbrist. Ytterligare en kommentar lyfter att mer inflytande 
för omsorgpersonalen också skulle innebära ett ökat ansvar, vilket inte nödvändigtvis är positivt. 

Citat från undersökningen: 

Det är MÖJLIGT men jag tror att personalen skulle få ta mycket kritik om brukaren inte får den 
hjälp den vill ha (men inte är i behov av eller utrymme för). Som det är nu kan man ”skylla” på 
handläggaren, som inte behöver höra brukarens missnöje och personalen slipper få den riktad mot sig.

De gamla får redan bästa hjälpen och man lyssnar på omsorgspersonalens åsikter.

Biståndshandläggaren, brukaren och anhörig bestämmer i första hand vårdtagarens behov. När 
vi känner brukaren och ser hans behov eller vad han klarar själv kan det vara lämpligt att föra en 
dialog med biståndshandläggaren.



73

Vi har i dagsläget ett bra samarbete med biståndshandläggaren. Problem är dock att 
biståndshandläggaren pratar med brukaren om de problem de har. Är de dementa så tackar de alltid 
nej till den hjälp vi ser att de behöver. Så vi som arbetar hos människor är de som ser vilka behov 
som brukaren behöver hjälp med.

Tror du att kvaliteten för brukaren skulle öka om du som hemtjänstpersonal arbetade i 
ett team med andra yrkeskompetenser (exempelvis distriktssköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut)?

Varför tror du att kvaliteten för brukaren skulle öka om du arbetade i team med andra 
yrkeskompetenser? (frivillig fritextfråga)

328 fritextsvar, varav 47 % uppger att ett teamarbete är positivt eftersom olika kompetenser 
kompletterar varandra, förbättrat samarbete och högre kontinuitet. 24 % menar att det skulle ge en 
bättre helhetsbild och uppföljning, 18 % anger att det skulle bli tryggare för de äldre och 7 % att 
kunskapsutbytet skulle öka mellan olika personalgrupper. 

Citat från undersökningen:

Nu är det mer slumpmässigt om man får tag i en arbetsterapeut och distrikssköterskan  gör ju 
egentligen bara som man säger utan att egentligen veta vem kunden är. Om man arbetade i ett team 
skulle det bli ett sammanhang. Det skulle bli tryggare för kunden.

Personligen har jag bra samarbete med både hemsjukvård o arbetsterapeuter för mina kunder o 
det är jättebra, man drar nytta av varandras erfarenheter o kompetens o hittar gemensamt bra 
lösningar. Man får på så vis en bättre helhetssyn på brukaren. Jag ser ju oftast brukaren varje dag 
och kan tillföra mycket till både hemsjukvård o arbetsterapeut.

Man blir ett starkare lag samt att minimera för många folk hos vårdagen och vårtagare ser alltid 
samma ansikten. Det är väldigt bra för dem som bla har en demenssjukdom.

Först och främst skulle riskerna för felmedicinering minska. Ett samarbete skulle leda till en ständig 
kompetensutveckling kollegor emellan och en större trygget för brukare och personal. Jag känner 
mig ständigt o-informerad som vårdbiträde. Det finns en massa kunskap om brukaren som andra 



 74

sitter på som jag inte får ta del av men som jag behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det står 
dagligen fel information om brukaren på arbetskortet/schemat.Detta är ett allvarligt problem.

Varför tror du INTE att kvaliteten för brukaren skulle öka om du arbetade i team med andra 
yrkeskompetenser? (frivillig fritextfråga)

13 fritextsvar som bland annat tar upp att alla äldre inte har omfattande behov, att det kommer bli 
fler personer inblandade i omsorgen vilket skulle kunna leda till försämrad kontinuitet och att det är 
viktigt att renodla arbetsuppgifter för olika yrkesgrupper.  

Citat från undersökningen:

För att jag tror att prestigen skulle tagit över. Undersköterskor är längst ner på listan.

Hemtjänsten behövs varje dag, medan andra yrkeskompetenser bara behövs i ovanliga fall.

Om du jämför dina förutsättningar idag med hur det var för 5 år sedan, hur tycker du att 
dina förutsättningar förändrats gällandedetaljstyrning, tidspress, stress och inflytande över 
planeringen av vården och omsorgen?
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För Kommunal är det viktigt att arbeta miljövänligt. Kommunal är idag det enda fackförbund som klimatkompenserar sina trycksaker. 
Det betyder att nya träd planteras som ersättning för de träd som blivit till papper. Mer om klimatkompensation på www.kommunal.se/klimat


