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Socialnämndens vägval för att skapa
förutsättningar för ett värdigt liv i välbefinnande
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Avsikten med äldrestrategin är att skapa förutsättningar för att
äldre i Luleå ska ha ett meningsfullt och värdigt liv och känna
välbefinnande. Den ska också säkerställa stöd för äldre personers
möjligheter att kunna bo kvar i ordinärt boende när så är möjligt.
Kundens inflytande, delaktighet och trygghet i vård och omsorg ska
vara en självklarhet. Strategin konkretiseras löpande med mål för
kommande år.
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Självbestämmande!
Ett gott bemötande har
avgörande betydelse för
vårdens och omsorgens
kvalitet. Bemötandet är
den enskilt viktigaste
kvalitetsfaktorn för hur
äldre upplever vården
och omsorgen. Alla
medarbetare ska visa
lyhördhet och ge ett
professionellt bemötande.

Att själv få bestämma och
ha frihet att välja är viktigt.
Äldre ska ha inflytande
över sin vardag och kunna
åldras med integritet och
bibehållet oberoende. Alla
kontakter med personer
som söker vård/omsorg ska bygga på respekt för människors lika
värde.
Valfrihet handlar sällan i första hand om att få välja utförare.
Det handlar istället oftast om att få kompetent personal, att få
träffa samma personal och att få bestämma när de ska komma
och vad de ska göra. De äldres behov ska styra när framtidens
äldreomsorg planeras. Inom ramen för beviljade insatser ska
kunden ha inflytande över innehållet. Servicetjänster till äldre och
viss hemtjänst utan biståndsbedömning ger också den äldre ökad
möjlighet att påverka sin vardag.
Kundens delaktighet skapas bland annat genom att en
genomförandeplan utformas tillsammans med den enskilde.
Uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen ska ske vid
behov.
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Ett rikt socialt liv och
ett aktivt åldrande
Ålderstrappan ser
inte likadan ut som
tidigare. Det talas
nu om den tredje
åldern. Den tiden
omfattar tiden efter
pensionering tills
ohälsa drabbar
en person. Här
finns kompetens,
livserfarenhet och tid.

Ett aktivt åldrande
innebär att kunna vara
delaktig i sociala, ekonomiska, själsliga, kulturella och medborgerliga
frågor. Att vara aktiv som äldre är ett beslut som individen själv
fattar. Uppgiften för myndigheter och övriga aktörer är att skapa
förutsättningar för den enskilde att kunna välja ett aktivt åldrande.
Besök på träffpunkter och andra öppna verksamheter är ett viktigt
sätt för äldre att kunna upprätthålla det sociala livet och få innehåll i
vardagen. Ett aktivt deltagande bryter isolering och knyter värdefulla
kontakter.
Många aktiviteter arrangeras bäst genom föreningar och andra
frivilligorgansationer.

Förebyggande och
främjande insatser

Studier visar att riktade insatser även i hög ålder får goda effekter.
Biologiska och genetiska faktorer påverkar åldrandet men även
livsstil, erfarenhet och omgivning har stor betydelse. Dåliga
matvanor, fysisk inaktivitet och rökning är exempel på faktorer som
har negativ inverkan på åldrandeprocessen. Även om åldrandet inte
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kan förebyggas så kan man tala om ett ”onödigt åldrande”, när äldre
personer blir inaktiva, tappar intresse för omgivningen och i förtid
går in i rollen som gammal. Detta kan bli en naturlig reaktion när
man inte längre känner sig delaktig i samhället.
Enligt Statens folkhälsoinstitut finns fem hörnpelare som har en
avgörande betydelse för god hälsoutveckling för äldre. Dessa
hörnpelare är social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor samt
meningsfull sysselsättning och att känna sig behövd.
De verksamheter som bedrivs för att förebygga behov av insatser
bidrar till förvaltningens kostnadseffektivitet.

Anhöriga - en resurs

Drygt 1,3 miljoner personer i Sverige vårdar, hjälper eller stöttar
en närstående. Att ge omsorg är vanligast i åldrarna 45-64 år.
Män ger mer praktisk hjälp och oftare ekonomiskt stöd medan
kvinnor ansvarar för tillsyn, umgänge och personlig omsorg.
Enligt Socialstyrelsen har omsorgen som ges människor emellan
en samhällsbärande funktion. Kommunerna ska erbjuda stöd för
att underlätta för personer som vårdar en närstående vilket bland
annat sker genom anhörigkonsulenter. Under 2012 har former
för anhörigstöd prövats i form av bland annat Öppen mötesplats.
Utvärderingen visar på goda resultat. Det är angeläget att
kontinuerligt utveckla stödet till anhöriga.

Bra boende

Luleå Kommun har antagit en bostadsförsörjningsplan för äldre. I
denna ingår uppbyggnad av trygghetsboenden, årgångshus samt
större vård-och omsorgsboenden.
Det ska också finnas ett tillräckligt antal Vård- och omsorgsplatser
med god kvalitet när kommunens medborgare har behov.
Det är viktigt med engagemang i samhällsplaneringen för att
säkerställa goda levnadsvillkor för äldre, även på lång sikt.
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Samverkan kring de mest
sjuka äldre

Idag finns personer med stora kognitiva beteendestörningar och
samsjuklighet förekommer i allt högre grad. Många är beroende av
både vård- och omsorgsinsatser från olika huvudmän, professioner
och vårdgivare samtidigt. Ju fler vårdgivare desto större krav på
samverkan mellan de olika aktörerna för att få till stånd en säker och
god vård.

Vård och omsorg – en
teknikbransch…
IT – ett stöd för kunden

Vi vill bli en ledande kommun när det gäller IT välfärdsarbete, i
samarbete med Ltu. Framtidens pensionärer kommer att ha större
datorvana och erfarenhet av att använda tekniska hjälpmedel.
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Socialförvaltningen bör ligga
i framkant när det gäller
att utveckla E-hemtjänst
för att få till stånd tekniska
lösningar som kan främja
trygghet och tillgänglighet
för våra kunder. E-hemtjänst
är ett samlingsnamn för
informationsteknik som
kan underlätta för äldre och
funktionshindrade. I dag
finns exempel på bildtelefoni,
tillsynsbesök via kamera
och även mörkerkamera.
En utbyggd E-hemtjänst
kan minska behovet av
hemtjänsttimmar och
personalens transporttid.
Resurser som frigörs kan
istället användas hos kunder med de största omvårdnadsbehoven.
Mobil hemtjänst är ett exempel på hur kundnyttan kan öka.

…som ställer krav på komptens!
De specifika kompetenskrav som finns inom varje verksamhet måste
förtydligas, lyftas fram och beaktas. Detta gäller inte minst IT. Den
generella kompetens som fastställts för baspersonal inom vårdoch omsorg måste vidareutvecklas till att bli mer specifik för varje
verksamhets behov. Hemsjukvård i förvaltningens verksamheter
påskyndar denna utveckling. Alternativa lärmiljöer och studieformer
samt forum för kompetens- och erfarenhetsutbyte bör utvecklas som
ett komplement till traditionell undervisning.
Förvaltningen gör årligen en analys av kompetensbehov som
sammanställas i form av en strategi för kompetensförsörjning
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En utvecklad kvalitet
…som styrs av behov

Verksamheter med god kvalitet ger nöjda kunder och bra
konkurrenskraft. Samhället förändras på många sätt. Familjebilden
ser annorlunda ut än tidigare. Allt fler lever ensamma eller i
särboförhållanden. Barnen är bosatta på annan ort. Kvinnor lever i
genomsnitt längre, vilket innebär att många kvinnor lever ensamma
de sista åren av sitt liv. Samhällets mångfald synliggörs.
Det är angeläget att beslut om vägval och inriktning för framtidens
äldreomsorg bygger på evidens – forskning, professionens och
brukarens erfarenhet. Besluten behöver också beakta kunders
och innevånare attityder, värderingar och åsikter. För att göra dem
vi är till för delaktiga i kommunala beslut behövs bra former för
information och dialog.
Ett viktigt exempel är utvecklingsarbete avseende hemtjänsten.

…med stödjande arbetssätt
Organisationen ska utveckla sitt kvalitetsarbete. Det ska stödja
arbetssätt som sätter kunden i fokus och säkrar kundens
självbestämmande. Innevånare och kunder ska kunna veta vad
de kan förvänta sig och verksamheterna ska ha tydliga uppdrag.
De tillgängliga resurserna ska nyttjas effektivt för att tillgodose
kundernas behov. Riktlinjer och rutiner ska stödja den enskilde
medarbetaren i de vardagliga kontakterna. Kvalitetsarbetet ska
mynna i ett samlat ledningssystem där bland annat roller och ansvar
tydliggörs och arbetssättet präglas av kvalitetstänkande.

Medskapande medarbetare
Framtiden är på väg…

Vi närmar oss en generationsväxling där ett mer långsiktigt,
målmedvetet och strategiskt arbete med personalförsörjning blir
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centralt för att klara
framtida personalbehov.
Detta ställer höga krav
på att både locka till
sig kompetenta nya
medarbetare och att
utveckla de medarbetare
vi har idag. Det blir allt
viktigare att konkurrera
med andra medel än
lön, till exempel bra
utvecklingsmöjligheter,
trygg anställning,
flexibilitet och en kreativ
arbetsmiljö.

Värderingsförändringar…
Kundernas behov och krav på ett gott bemötande är tydliga.
Förvaltningens verksamheter kan bli konkurrensutsatta i allt
större omfattning. Organisationen och dess medarbetare har
ett gemensamt ansvar för att uppfylla innevånarnas krav på
kontinuitet, kvalitet, effektivitet och service. Sverigestudien visar på
en förskjutning av värderingar i riktning mot sådant man kan kalla
egenintressen. Ett medvetet arbete med organisationskultur och
värdegrund är angeläget. Att rekrytera och leda unga blir en av de
största utmaningarna för framtiden.

Chefen – en nyckelperson i organisationen
Rollen som chef är i förändring. Det nära ledarskapet, som möter
både kunders och medarbetares behov, är en väg till framgång
och ställer krav på goda förutsättningar. Samtidigt förändras
tillgången på tänkbara chefskandidater. De unga som söker sig till
chefsuppdrag har andra värderingar. Det kommer att ställa större
krav på rekrytering och introduktion av nya chefer och stöd för att
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de ska kunna utöva ett nära ledarskap. För att skapa en långsiktig
stabilitet i ledningsorganisationen behöver framförhållningen kring
chefsförsörjning öka. Undersökningar vid Umeå universitet visar på
att antalet individer som funderar på att söka anställning som chef
efter avslutad utbildning ökar för första gången på länge.
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