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Dnr 2007/449-73

Utveckling av äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Kvaliteten i vården och omsorgen om äldre kvinnor och män behöver höjas.
Det gäller såväl det medicinska omhändertagandet som det sociala innehållet.
I socialnämndens handlingsplan för äldreomsorgen i Luleå kommun finns
inskrivet att kommunen ska verka för att det sociala innehållet inom så väl
ordinärt som särskilt boende ska utvecklas. Ett uppdrag är att bl.a. identifiera
och utveckla mötesplatser.
Äldre personers sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning.
Samhället behöver hitta formerna för generella insatser på detta område. En
viktig uppgift för socialtjänsten är att öka samarbetet med frivilligorganisationerna. Att få möjligheten att delta i olika aktiviteter är ett sätt för
äldre människor att upprätthålla sina funktionsförmågor och kan ge stimulans
och innehåll i vardagen. Förändringsprocessen från att vara en självständig
person till att bli beroende är svår. Det sociala nätverket och möjlighet till
stimulans i vardagen är viktigt i samband med förändringar i äldre
människors livssituation.
De allt kortare vårdtiderna och den medicinska utvecklingen möjliggör
kortare sjukhusvistelser, vilket kan medföra att äldre män och kvinnor
”hamnar mellan stolarna” i vårdkedjan. Inte alltför sällan blir resultatet av
uteblivna rehabiliterande insatser en flyttning till särskilt boende.
Genom att på olika sätt utveckla och förstärka rehabiliterande/habiliterande
insatser för äldre kvinnor och män förlängs möjligheten att bo kvar i det egna
hemmet.
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Pensionärsorganisationerna i Råneå har vid ett antal tillfällen under de senaste
åren påtalat behovet av utveckling av äldreomsorgen. Det har framkommit
önskemål om dagverksamhet, korttidsplatser och att det sociala innehållet ska
uppmärksammas.

Förvaltningens yttrande
I gällande äldrestrategi och handlingsplan för kommunens äldreomsorg är
målsättningen att planerade aktiviteter ska stödja äldre personers möjlighet att
kunna bo kvar i ordinärt boende när så är möjligt. Det är också angeläget för
att säkra våra medborgare en trygg och säker vård och omsorg att det finns
äldreboendeplatser med god kvalitet och hög kompetens. I kommunens olika
bostadsområden finns därför äldreboende, hemtjänstgrupper, och
verksamheter inom enhet funktionshindrade som ansvarar för att
medborgarna ska få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda i
närområdet.
Inom ramen för de statliga stimulansmedlen har ett antal projekt med syftet
att förbättra äldreomsorgen påbörjats i kommunen. Tre mötesplatser har
identifierats av en referensgrupp bestående av bland annat representanter
från pensionärsorganisationerna (Örnen, Klockarängen och Fyren).
För att säkerställa en ändamålsenlig äldreomsorg utifrån socialnämndens
uppdrag behöver konkreta förslag på strukturförändringar, processer och
innehåll som utvecklar kommunens äldreomsorg komma tillstånd. I detta
arbete bör särskild vikt läggas vid att, utifrån omvärldsanalys, nuläge och
framtidsbilder belysa de processer och förändringar som är nödvändiga att
genomföra inom så väl särskilt som ordinärt boende. I översynen ska
kostnadseffektivitet eftersträvas.

Förvaltningens förslag till beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden presentera konkreta
förslag på strukturförändringar, processer och innehåll som bidrar till att
utveckla kommunens äldreomsorg.
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämnden beslutar
Att ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden presentera konkreta
förslag på strukturförändringar, processer och innehåll som bidrar till att
utveckla kommunens äldreomsorg.
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