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Sammanfattning
”God kvalitet i äldreomsorg, fina ord på ett papper eller verklighet?” – av Eva

Birgersson och Marielle Holmgren

Syftet med denna uppsats var att utifrån två kommunala äldreboenden studera hur

kvalitetskraven enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer uppnåddes i

det dagliga arbetet runt omsorgstagaren. Som underlag för uppsatsen gjordes kvalitativa

intervjuer med tio omsorgsgivare. Den vetenskapsfilosofiska dispositionen var hermeneutisk,

vilket innebär att man som forskare försöker tolka och förstå innebörden av ett svar på en

fråga. Resultatet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av tidigare forskning samt med

hjälp av Antonovskys teori, känsla av sammanhang, (KASAM).

Resultatet från intervjuerna visade att det fanns skillnader mellan hur enhetscheferna och

medarbetarna var medvetna om Socialstyrelsens rekommendationer samt vad som ska uppnås

enligt Socialtjänstlagen kring arbetet runt omsorgstagaren för en god kvalitet. En slutsats av

denna uppsats visar även att det finns olika erfarenheter av kvalitetssäkringen av

verksamheten bland medarbetarna, och att man som omsorgsgivare efterlyser ett mer

lättarbetat material för att kunna utvärdera och redovisa kvalitet. Denna uppsats visar även att

man som omsorgsgivare önskar få vara mer delaktig i kvalitetsarbetet kring omsorgstagaren.

Nyckelord: Kvalitet, äldreomsorg, mål och riktlinjer, KASAM
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Abstract
Summary

”Good quality in elderly care, fine words on paper or a reality?” – by Eva Birgersson and
Marielle Holmgren

The purpose of this paper was to follow two local nursing homes to study how the

performance criteria of the Social Services Act and the National Board of Health

recommendations were achieved in the day to day care for the patient. The foundations for

this paper were qualitative interviews with ten care providers. The scientific philosophical

disposition was hermeneutic, which means that researchers try to interpret and understand the

meaning of a response to a question. The results of these interviews were analyzed using

previous research and Antonovsky´s theory, sense of coherence (SOC).

The results of the interviews revealed the differences in the comprehension between the

unit managers and their employees with regard to the National Board of Health

recommendations, and, what should be achieved under the Social Services Law, for their

patients for a good quality. One conclusion of this paper also shows that there are different

experiences of quality assurance of activities among employees, and that care providers

require a more user friendly material to evaluate and report quality. This paper is also

evidence that care providers wish to be more involved in quality work with their patients.

Keywords: Quality, elderly care, objectives and guidelines, SOC
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Förord

Att få skriva en c-uppsats är en fantastisk möjlighet att få fördjupa sig och utforska sig i ett spännande

ämne och samtidigt få utveckla sitt vetenskapliga tänkande. Detta är vårt examensarbete efter sju

intressanta och lärorika terminer på Högskolan i Gävles socionomprogram med inriktning äldre och

funktionshindrade. Under arbetets gång med denna uppsats uppmärksammade vi mycket kritiska

diskussioner i media kring äldreomsorgens kvalitet, vilket vi nu kan anse att, studera kvalitet i

äldreomsorg som uppsatsämne var ett bra val inför vårt framtida yrkesverksamma arbete som blivande

socionomer.

Då vi varit två författare av denna uppsats kan vi se att det inneburit både fördelar och nackdelar.

Fördelarna är att vi kunnat diskutera våra tankar och idéer med varandra, vilket vi anser har bidragit

till uppsatsens kvalitet. Vi har även kunnat diskutera mycket kring studiens upplägg och innehåll

vilket vi båda anser ha varit en tillgång för genomförandet av denna uppsats. Att ta hänsyn till

varandras viljor kan vara en nackdel, men vi har löst det på ett bra sätt genom att ha en öppen och god

kommunikation med varandra.

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Barbro Josefsson som varit oss behjälplig med

handledning och stöd under utförandet av denna uppsats. Vi vill tacka de informanter som tagit sig tid

att medverka i studien. Vi vill även rikta ett varmt tack till våra familjer och vänner som haft tålamod

och som stöttat oss genom denna intensiva tid när vi levt i vår ”uppsatsbubbla”.  Slutligen vill vi tacka

varandra för ett gott samarbete!

Eva Birgersson & Marielle Holmgren

Högskolan i Gävle, januari 2012
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1. Inledning
Att vård och omsorg av äldre är en kommunal angelägenhet framgår av Socialtjänstlagen

(SFS 2001:453), enligt vilken kommunerna ska verka för att äldre människor får möjlighet att

leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Enligt 3 kap.3 §, i Socialtjänstlagen

(SoL) står det stadgat att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande

av uppgifter inom äldreomsorgen ska det finnas personal med lämplig utbildning och

erfarenhet.  Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

God kvalitet enligt Socialtjänstlagen innebär att, verksamheten ska präglas av respekt för den

enskildes självbestämmande och integritet, trygghet och värdighet. Enligt 5 kap.4 § SoL, skall

socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo under trygga

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Kommunen ska

även inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som

behöver särskilt stöd, även det enligt SoL.

Kvalitetsarbetet är idag en integrerad del av verksamheterna inom äldreomsorgen. Det

ställs krav och i verksamheterna formuleras mål och riktlinjer, man mäter och jämförelser

genomförs mellan verksamheter, det redovisas resultat alltmer öppet samt arbete sker med

kvalitetsförbättringar. Detta ställer stora och delvis nya krav på socialtjänsten. Att det är ett

väl fungerande ledningssystem är en förutsättning för att såväl offentliga som enskilda

verksamheter ska kunna följa upp att kvaliteten systematiskt och fortlöpande säkras och

utvecklas. Omsorgstagaren förväntar sig få adekvat stöd och hjälp som är av god kvalitet och i

förarbetena till Socialtjänstlagen konstateras att alla de faktorer som vi belyst ovan är av stor

betydelse för att en verksamhet ska uppnå god kvalitet (Socialstyrelsen, 2010).

Det framgår även av forskning om betydelsen av ledarskap för att utveckla en verksamhet.

Bergman (2009) beskriver vikten av översyn av villkor för enhetschefers arbete. En annan

vinkling beskrivs av Karlsson (2006) som lyfter fram betydelsen av kompetens hos

enhetschefer för att kunna engagera och leda. Många studier visar att omsorgsgivarna inom

äldreomsorgen bedömer arbetsmiljön i sitt arbete som fysiskt påfrestande (Gustafsson &

Szebehely, 2005). Fossum (2007) beskriver att bemötandet är avgörande för hur

omsorgstagarna uppfattar kvaliteten i omhändertagandet. Forskning om

utvärdering/kvalitetssäkring i äldreomsorg visar på att dokumentation är en viktig del i vården

kring omsorgstagaren, detta för att kunna utföra ett bra arbete och tidsbrist är inget skäl att

inte dokumentera (Mellström, 2006).
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Avsikten med denna uppsats är att studera hur enhetschef och medarbetare inom två

kommunala äldreboenden uppfattar att de säkerställer möjligheten för att uppnå god kvalitet i

arbetet kring omsorgstagaren. Som författare av denna uppsats är vi intresserade av att studera

hur omsorgsgivaren inom äldreomsorgen definierar begreppet kvalitet, hur de uppfattar att de

uppnår god kvalitet samt om de har någon given metod för att uppnå god kvalitet i

verksamheten. Vi har medvetet valt att inte belysa omsorgstagar- och anhörigperspektivet,

vilket diskuteras vidare i förslag till fortsatt forskning.

1.1 Syfte
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utifrån två kommunala äldreboenden studera

omsorgsgivarens uppfattning av hur kvalitetskraven enligt Socialtjänstlagen och

Socialstyrelsens rekommendationer uppnås.

1.2 Frågeställningar
 På vilket sätt framkommer kännedom bland enhetschefer och medarbetare vad god

kvalitet enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer innebär?

 Hur arbetar enhetschef och medarbetare för att kvalitetskraven är av god kvalitet i

verksamheten?

1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Kapitel ett har en inledning, även uppsatsens syfte och

frågeställningar tas upp. Vidare i kapitel ett belyses centrala begrepp för uppsatsen. I kapitel

två ges en beskrivning av tidigare forskning runt de aktuella temana; ledarskap, kompetens,

arbetsmiljö, bemötande samt utvärdering/kvalitetssäkring. I kapitel tre redovisas det teoretiska

perspektivet och i kapitel fyra redovisas den vetenskapsfilosofiska positionen, vald metod,

tillvägagångssätt, forskningsetiska aspekter samt uppsatsens trovärdighet. Kapitel fem

redogör för de resultat och den analys som framkommit under studiens gång. Uppsatsen

avslutas med en diskussion i kapitel sex samt även förslag till fortsatt forskning.

1.4 Centrala begrepp för uppsatsen
I socialtjänstlagen anges att de insatser som utförs i verksamheter inom socialtjänsten ska vara

av god kvalitet. Kvalitet kan ses på olika sätt beroende på vem som anger vad kvalitet är och i

vilket sammanhang man talar om det. De kvalitetssammanhang som berörs i denna uppsats är
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den samhälleliga äldreomsorgens. Kvalitet i äldreomsorgen anges som summan av den

offentliga vårdsektorns sammantagna insatser för att främja hälsa, lindra lidande och

underlätta vardagslivet för den äldre (Samuelsson & Sjöbäck, 2001).

Enhetschefen i denna uppsats är den som arbetar närmast medarbetarna i en kommunal

verksamhet samt är den som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning

och den inriktning som fastställts av kommunens socialnämnd.

Omsorgsgivaren/medarbetaren är den person som arbetar i verksamheten med att ge

omsorgstagaren vård och omsorg och ingår i den personalgrupp som enhetschefen ansvarar

för, båda begreppen har valts att användas i denna uppsats. Enhetschefen är en del i

omvårdnadsarbetet och kan därför även benämnas omsorgsgivare.

Omsorgstagaren i denna uppsats är den som genom att söka insatser och fått det beviljat hos

kommunens biståndsenhet att få bo i särskild boendeform. Definitionen omsorgstagare kan

även benämnas med kund, brukare eller boende.

2. Tidigare forskning
Nedan presenteras forskning som har direkt koppling till uppsatsens syfte och

frågeställningar. Socialstyrelsens (2010) rekommendationer för ett systematiskt

kvalitetsarbete finns presenterat i föreskriften God kvalitet i socialtjänsten - om

ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, denna samt

Socialtjänstlagens förordning om kvalitet i äldreomsorg har legat till grund för denna uppsats.

Andra viktiga källor för uppsatsen har varit litteratur baserade på omvårdnadsaspekter på

äldreomsorg och forskning som belyser detta område.

Denna uppsats utgår från fem valda teman som bedömdes vara relevanta. Vi som författare

anser att fler teman skulle kunna beaktas men då vi måste begränsa oss för en c-uppsats

omfattning valdes att utgå från följande teman utan inbördes ordning:

 Ledarskap

 Kompetens

 Arbetsmiljö

 Bemötande

 Utvärdering/kvalitetssäkring

Dessa teman beskrivs med anknytning till tidigare forskning i följande avsnitt.
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2.1 Ledarskap
Tidigare forskning runt ledarskap inom äldreomsorg visar att goda arbetsvillkor för

äldreomsorgens enhetschefer inte är en omöjlighet att uppnå. Parallellt med verksamheten i

stort krävs en kontinuerlig och systematisk översyn av de organisatoriska villkoren för

enhetschefernas arbete (Bergman, 2009). Den enskilde chefens egenskaper samt den formella

och informella kompetensens betydelse är av stor vikt för ett lyckat ledarskap, samt att de

upplever sig ha stor frihet av implementeringen av beslut på den egna enheten (Karlsson,

2006). Vidare skriver författaren att ledaren har chefskapets ansvar för de delar som handlar

om effektivitet och produktivitet och samtidigt det för ledarskapet utmärkande ansvaret att

leda och engagera medarbetarna och skapa ett gott arbetsklimat. Arbetsledarnas specifika

situation, mellan förvaltning, brukare och medarbetare kan ses utifrån distinktionen att vara

chef och att vara ledare. I ledarskapslitteraturen är en allmän vedertagen distinktion mellan

dessa båda roller att chefskap är den formella positionen man anställts för att inneha medan

ledarskap är något som måste förtjänas från medarbetarna. Funktionen som chef har således

sin grund i det uppdrag och det ansvarsområde som organisationen fastställt. Ledarskap

däremot handlar mer om att skapa relationer och att kommunicera, ofta ansikte mot ansikte

med medarbetarna, för att nå de för verksamheten uppsatta målen (a.a.). En annan forskare

skriver om att trygghet är en faktor för personalen för att kunna ge god kvalitet i omsorgen.

En otrygg personalgrupp kan inte utföra ett bra arbete. En frånvarande chef skapar en

ostrukturerad arbetsgrupp och en chef utan kompetens inom omsorgsarbetet saknar förståelse

för omsorgsarbetet och skapar därmed otrygghet i arbetsgruppen (Henriksson & Wennberg,

2009). Socialstyrelsen (2010) menar att en väl fungerande arbetsledning är en faktor som kan

ge förutsättning för en god kvalitet i arbetet runt omsorgstagren. Kvaliteten bedöms såväl ur

ett brukarperspektiv som ur ett personal- och ledningsperspektiv. I Socialtjänstlagen 3 Kap 3

§ står det stadgat att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Detta innebär att för

utförande av uppgifter inom den kommunala äldreomsorgen ska det finnas personal med

lämplig utbildning och erfarenhet.

2.2 Kompetens
Begreppet kompetens inom äldreomsorg innebär i första hand vad man ska kunna, detta gäller

både enhetschef och medarbetarna. Man ska ha kunskapen om hur man formulerar

omsorgsbehoven hos omsorgstagaren, det vill säga, vad man ska göra (Törnqvist, 2004).



11

I tidigare forskning kring kvalitet i äldreomsorgen visar det sig att den informella

kompetensen är en förutsättning för omsorgsarbetets kvalitetsanspråk och den viktigaste

yrkeskompetensen. För enhetschefen är ledarskapskunskaper den viktigaste kompetensen

(a.a.). Flera omsorgsforskare menar att kvaliteten i omsorgsarbetet är beroende av den

personliga relationen mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren. Relationen bygger på

konkret kunskap om omsorgstagaren och dennes livssituation samt på känslor av tillgivenhet.

Planering och organisering av omsorgsarbete måste utgå från omsorgens specifika karaktär

och skapa utrymme för den handlingsfrihet som är nödvändig för att kunna hantera

individuella behov och oväntade situationer (Nilsson, 2006).

     I Socialstyrelsens (2010) föreskrift, God kvalitet i Socialtjänsten - om ledningssystem för

kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS anges att det behöver finnas tydliga krav

på vilken kompetens som medarbetarna inom vård och omsorg ska ha för att kunna utföra sitt

arbete. Det är viktigt att medarbetarna ges möjlighet att regelbundet ta del av nya kunskaper

och erfarenheter. Det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för att ge medarbetarna

förutsättningar till kompetensutveckling som svarar mot verksamheternas behov. Det är även

viktigt att det finns en planering så att alla medarbetare har en grundläggande lägsta

kompetens för sina arbetsuppgifter. Lägsta kompetens innebär inte bara yrkeskompetensen

utan även att kunna kommunicera och dokumentera. Det är även av stor vikt med tydlig och

lyhörd kommunikation för att förhindra fel och brister. I Socialtjänstlagen 3 Kap 3 § står det

stadgat att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Detta innebär att för utförande

av uppgifter inom den kommunala äldreomsorgen ska det finnas personal med lämplig

utbildning och erfarenhet.

2.3 Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på något sätt i deras dagliga arbete, antingen

fysiskt eller psykiskt. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och det är

de som ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheterna. Det

handlar om att dagligen uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön

som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet (arbetsmiljöverket.se). I tidigare forskning

av Gustafsson & Szebehely (2005) samt Kylén (2008) har det visat sig att det finns ett tydligt

samband mellan trötthet och arbetsmiljö bland omsorgsgivarna inom äldreomsorgen,

naturligtvis är det inte uteslutande en konsekvens av arbetet. Forskarna anser även att det visar

att omsorgsgivaren inom äldreomsorgen bedömer sitt arbete som kroppsligt tröttande. Detta
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beror oftast på tunga lyft, obekväma arbetsställningar och andra fysiska arbetsmoment i

kontakten med omsorgstagaren. Tungt arbete i kombination med tidsbrist är även det kopplat

till uppkomst av kroppsliga besvär. Författarna skriver även om att den psykiska uttröttningen

inom vårdyrket har haft en negativ utveckling genom åren. Socialstyrelsen (2010) nämner att

det är viktigt att det finns rutiner för att regelbundet gå igenom förändringar i medarbetarnas

arbetsbelastning. Syftet med detta är att försäkra sig om att den bemanning som krävs för att

kunna genomföra sitt uppdrag är tillgodosett. För att kunna bedöma och säkra behovet av

personal ska kunskap finnas om och kunna värdera personalens tillgång till stöd av olika slag,

arbetstagarnas och arbetslagets kompetens och erfarenhet, personalomsättning,

arbetsuppgifternas variation och komplexitet samt kunna ge medarbetarna utrymme för tid

och reflektion. I Socialtjänstlagen 3 kap.1 § står stadgat att till socialnämndens uppgifter hör

att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen samt medverka i

samhällsplaneringen och i samarbete med enskilda främja goda miljöer i kommunen.

2.4 Bemötande
Bemötande är ett abstrakt begrepp som rymmer många dimensioner. Inom vården handlar

begreppet om att uppmuntra, lugna och trösta omsorgstagarna. Omsorgsgivarens attityder,

tonfall, kroppsspråk, öppenhet och närvaro spelar stor roll i arbetet med omsorgstagaren.

Bemötande handlar om hur vi tar emot omsorgstagarna, om omsorgsgivarens kroppsspråk;

hur de hälsar, tittar i ögonen, sitter eller står i förhållande till omsorgstagarna eller de

anhöriga. Tidigare forskning tar upp betydelsen av att vara artig, vänlig och hjälpsam och att

dessa är en grund för ett gott och respektfullt bemötande. Omsorgsgivaren inom vården möter

ofta omsorgstagare som är oroliga, rädda, osäkra och undrande och därför är bemötandet

avgörande för hur omsorgstagarna uppfattar kvaliteten i omhändertagandet. Bemötande inom

vården kan bland annat handla om vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde,

kvalitet, respekt, värme, engagemang, uppträdande, mottagande, behandling med mycket mer

(Fossum, 2007) Även Blennberger och Johanson (2010) beskriver de ideal som ska ligga till

grund för ett gott bemötande av omsorgstagaren och dennes anhöriga. Ett gott bemötande

beskriver de med följande begrepp; respekt, artighet och hänsyn. Empati – uppmärksamhet

och lyhördhet. Vänlighet och generositet, stöd och uppmuntran. Bengtsson (2005) beskriver

att grunden till goda handlingar och varför man ska ge en annan människa ett gott bemötande

handlar mycket om relationer, om att skapa och ta vara på det goda. Bengtsson anger

autonomiprincipen som innebär vår rätt till självbestämmande, människovärdesprincipen
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handlar om människors lika värde, godhetsprincipen innebär att göra gott och inte skada samt

rättviseprincipen, att bemöta lika oavsett etnisk tillhörighet eller social status, dessa

vedertagna principer ligger delvis till grund för lagar och förordningar.

Socialstyrelsen (2010) anser att bemötande inte är något som får brista i kontakten med

omsorgstagaren. Bemötande är kärnan i det sociala arbetet och är av stor betydelse för

kvaliteten i arbetet runt omsorgstagaren och dennes integritet. Ett av målen som

Socialstyrelsen tar upp i sin föreskrift, 3 kap. 3 §, är att bemötande ska följas upp

kontinuerligt och detta kan göras genom intervjuer eller fokusgrupper. I SoL 5 kap 4 § står

stadgat att omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna

välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska även 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. I 14 kap. 2 § SoL, anmälan om och avhjälpande

av missförhållanden m.m, står stadgat att var och en som fullgör uppgifter inom äldreomsorg

ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god

kvalitet, denna lagtext benämns även Lex Sarah.

2.5 Utvärdering/kvalitetssäkring
Utvärdering innebär att man mäter och beskriver kvaliteten i verksamheten Begreppet

kvalitetssäkring innebär att man för en ökad kvalitet analyserar verksamheten (Kylén, 2008).

Forskaren Kraus (2008) poängterar att tidigare forskning ofta betonar svårigheterna med

att använda administrativa styrmekanismer i äldreomsorg, detta då det är svårt att mäta

resultat av det som utförs, samtidigt som medarbetarna arbetar hårt för att behålla sin

professionella självständighet. Kraus anser även att det är svårt att definiera och mäta kvalitet

på ett enkelt sätt som äldreomsorg då han menar att varje omsorgstagare har sin egen

upplevelse och det inte går att fånga det man är ute efter med ett kvalitetsmått. Mellström

(2006) menar att dokumentation i omsorgstagarnas individuella planer inte kan ersätta

dokumentation enligt Socialtjänstlagen och tidsbrist är inget skäl att inte dokumentera. Vidare

menar Mellström att dokumentationen är nödvändig för att utföra ett bra arbete kring

omsorgstagaren och dokumentation ingår i det dagliga arbetet och alternativet att inte

dokumentera är obefintligt. Enhetschefen är den som är huvudansvarig för att den sociala

dokumentationen genomförs, vilket innebär att man låter medarbetarna utbilda sig i ämnet

samt att arbetet kring dokumentationen organiseras så att det finns tid och resurser avsatta för

att genomföra dokumentation (Talman, 2011). Socialstyrelsen (2010), 4 kap.6 § 1 st anger att
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ledningssystemet skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för

uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och

utveckling. Den anger även att dokumentation är en förutsättning för att kunna följa upp och

utvärdera ett kvalitetsarbete. Dokumentationsskyldigheten är reglerad i Socialtjänstlagen 11

kap. 5 § och enligt Socialtjänstlagen 3 kap.3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god

kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

3. Teoretiskt perspektiv
3.1 KASAM
Det teoretiska perspektivet vi som författare valt att studera vårt material utifrån är KASAM,

känsla av sammanhang, detta för att kunna sätta individen och organisationen i sitt totala

sammanhang (Antonovsky, 1991).

     Antonovskys teori, Känsla av sammanhang (KASAM) är viktig ur olika perspektiv på

kvalitetsarbete. Alla berörda parter oavsett om du är omsorgsgivare eller omsorgstagare måste

se på det de efterfrågar med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, tre begrepp som

KASAM omfattar, för att kunna ställa krav på det de efterfrågar och utifrån detta få kvalitet

på tjänsten, den vård och omsorg som man erbjuder omsorgstagaren. Det är inte bara

omsorgstagaren som är i behov av hjälp utan även enhetschef och medarbetare som erbjuder

omsorgstagaren tjänsten som måste ha begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inför sitt

uppdrag (a.a.).

Begriplighet - Det som inträffar är förståeligt och upplevs som ordnat, strukturerat och

tydligt. Misslyckanden kan förekomma men en människa med hög känsla av begriplighet

förmår att göra dem gripbara. En omsorgsgivare med hög begriplighetspoäng inom känsla av

sammanhang kan se arbetsuppgifterna som mer förutsägbara och problem som uppstår i

arbetet har man förmågan att hantera (Westlund, 2009).

Hanterbarhet - Man har en upplevelse av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta

olika situationer i livet. Hög känsla av hanterbarhet innebär att man känner att man har

resurser som står till ens förfogande och man känner att man kan räkna med och litar på dessa.

Som omsorgsgivare menar (a.a.) att meningen med hanterbarhet är att man som

omsorgsgivare tar till vara sina egna och andras resurser för att lösa de problem som uppstår

samt att man vid hög grad av hanterbarhet har tillräckligt med resurser för att hantera de krav

som ställs i arbetet kring omsorgstagaren.
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Meningsfullhet - Meningsfullhet innebär enligt (a.a.) att ha en upplevelse av att livet har

en betydelse. När man med hög grad av meningsfullhet möter svårigheter betraktar man till

viss del dessa som utmaningar värda att satsa energi och engagemang på och genom att visa

vilja, närvaro, drivkraft och livslust. Man har en upplevelse av delaktighet i det som sker. De

problem och de krav som ställs på en individ i livet är värda att lägga energi på, de är värda

engagemang och hängivelse. Man drar sig inte för utmaningar utan välkomnar den och

försöker hitta en mening med allt. Som omsorgsgivare trivs man och känner sig motiverad

och engagerad i sitt arbete kring omsorgstagaren. Meningsfullheten är enligt Westlund den

viktigaste komponenten av de tre och den som förenar dem.

Westlund (2009) som tolkat KASAM skriver att omvårdnadsyrket med äldre människor

har genomgått stora förändringar genom åren både vad det gäller kompetens och

arbetsuppgifter. Att arbeta inom äldreomsorg ställer höga krav på den enskilda individen och

att ge vård och omsorg åt människor är en stor utmaning. Samtidigt som populationen äldre

växer, vilket medför ett ökat vårdbehov sker det neddragningar av ekonomiska resurser i

äldreomsorgen vilket ökar kraven på omsorgsgivarna i äldreomsorgen samt försvårar

möjligheterna att leva upp till Socialtjänstlagen och riktlinjerna för Socialstyrelsens

kvalitetsbeskrivning för äldreomsorgen och därmed möjligheten att ge en god vård och

omsorg till omsorgstagaren. För att kunna bemästra utmaningar och svåra situationer får

begreppet KASAM, känsla av sammanhang en viktig betydelse. Omsorgsgivarens

arbetstillfredsställelse främjas då hon upplever sig känna begriplighet, hanterbarhet samt

meningsfullhet i sitt arbete. När omsorgsgivaren känner arbetstillfredsställelse främjar det

möjligheten till att ge en god vård och omsorg.

Carlsson och Nilsson (2011) anser att man genom den sociala dokumentationen, som

innebär att omsorgstagaren ska få en god och rättssäker vård och omsorg, kan tydliggöra ett

socialt synsätt. Författarna anser att man genom metoden, det salutogena som innebär att man

fokuserar på faktorer som främjar hälsa och ett meningsfullt liv, och som baseras på teorin om

känsla av sammanhang (KASAM), säkerställer detta genom den sociala dokumentationen och

tydliggör därmed det sociala synsättet. Vi anser att det valda teoretiska perspektivet har en

god relevans för uppsatsens syfte för att omsorgsgivaren ska kunna bemästra utmaningar och

svåra situationer i arbetet med omsorgstagaren.
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4. Metod
Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats och grundar sig på data från tio intervjuer med

personer som arbetar och leder inom två kommunala boenden i äldreomsorg. Metodvalet föll

sig naturligt då intervjuer är väl lämpade då man strävar efter att erhålla beskrivningar av den

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening, i detta fall hur man

uppnår kvalitet i äldreomsorg (Kvale, 2001). Uppsatsen genomfördes utifrån ett induktivt

fenomen vilket innebär att författarna studerade ett visst fenomen, kvalitet i äldreomsorg utan

vissa förutfattade hypoteser om vad de skulle tänkas svara och där begrepp växte fram ur det

intervjuarbete som genomfördes (Larsson, 2008).

4.1 Förförståelse
Vi är båda utbildade undersköterskor och har lång erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.

Vår erfarenhet inom äldreomsorgen talar om att man som omsorgsgivare ofta utför sitt arbete

under stress, men att man i mötet med omsorgstagaren får den stimulans som möjliggör till att

man ändå trivs att arbeta i äldreomsorg. Att äldreomsorgen i dag är hårt kritiserad i media var

något vi båda uppmärksammat vilket även påverkat vår förförståelse.

4.2 Vetenskapsfilosofisk position
Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att uppsatsen syftar till att

försöka tolka och förstå en texts mening, det vill säga tolka och förstå intervjupersonernas

livsvärld. Författarna förvandlar den muntliga diskursen från intervjuerna till texter som

vidare tolkas (Kvale, 2001). I tolkningsprocessen användes den hermeneutiska cirkeln för att

skapa en förståelse för intervjutexterna, detta genom att tolka varje tema var för sig för att

sedan tolka dem tillsammans i en helhetsanalys, vilket beskrivs av Larsson (2008) och

framgår av följande figur:

Vår förförståelse

Tema Ledarskap

   Tema Utvärdering Kvalitet i äldreomsorg Tema Kompetens

  Tema Bemötande Tema Arbetsmiljö
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Figur 5.1 Hermeneutisk cirkel: Växlingen mellan de enskilda delarnas mening och den

helhetliga meningen (a.a.).

Det hermeneutiska perspektivet innebär, enligt vår tolkning, att man i en kvalitativ forskning

måste ha ett helhetsperspektiv av hur man som omsorgsgivare ger omsorgstagaren en vård

och omsorg av god kvalitet. Man måste sätta de valda temana i ett samband, att de påverkar

varandra och genom en helhet samverkar till att uppnå god kvalitet i äldreomsorg.

4.3 Tillvägagångssätt
4.3.1 Litteratursökning

För att skaffa djupare kunskap i ämnet kvalitet i äldreomsorg söktes information via databaser

som bland annat Libris och Socialvetenskap. Sökord var äldreomsorg, kvalitet, bemötande,

ledarskap, kompetens, utvärdering och arbetsmiljö samt KASAM. Via högskolan och

författarnas hemkommuners bibliotek har relevant litteratur kring valt ämne eftersökts.

Litteratur och tidigare forskning kopplad till vald uppsats har gett oss författare en djupare

förförståelse av området och det var med denna förförståelse som vi utformade våra fem

teman som intervjuguiderna sedan grundades utifrån.

Två intervjuguider skapades, en för enhetschef samt en för medarbetare (Bilaga 2 och 3)

detta efter att tagit del av hur kvalitetskraven i äldreomsorg ska uppnås enligt

Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens rekommendationer. Dessa intervjuguider utgick från

de fem teman vi valt; ledarskap, kompetens, arbetsmiljö, bemötande samt

utvärdering/kvalitetssäkring.

Intervjuguiderna utformades efter att vi som författare tagit del av vald litteratur och

tidigare forskning. Efter samråd med handledaren valdes att begränsa antal valda teman till de

fem vilket ansågs relevant för ämnet samt för en c-uppsats. Till respektive tema valdes att

begränsa antalet frågor till tre till fyra stycken, detta efter att ha studerat hur andra

uppsatsskrivare utformat sina frågeställningar samt även utifrån boken Forskningsmetoder i

socialt arbete (a.a.). Dessa intervjuguider ligger till grund för analysen för att få svar på

frågeställningarna. I analysdelen analyserades varje tema kopplat till tidigare forskning.

Vidare gjordes en helhetsanalys utifrån det valda teoretiska perspektivet vilket vidare

preciseras mer exakt under analysdelen.
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4.3.2 Databearbetning

Som ett första steg i analysförfarandet transkriberades de tio inspelade intervjuerna i sin

helhet på två skilda håll, då denna uppsats skrivits av två författare. Detta innebar att all

textmaterial skrevs ner ordagrant. Vidare sammanfördes det transkriberade materialet och vi

genomförde en gemensam bearbetning och selektion av informationsmaterialet som vidare

ledde till en meningskoncentrering. Detta innebar att de meningar som intervjupersonerna

hade sagt analyserades mer koncist. Långa meningar fördes samman till kortare uttalanden,

det författarna ansåg mest väsentligt för uppsatsen omvandlades till några kortare meningar

(Olsson & Sörensen, 2011).

4.3.3 Urval

Som författare av denna uppsats valde vi att intervjua tio personer, två enhetschefer och åtta

medarbetare på två äldreboenden i två olika kommuner, som arbetar dagtid. Det ena boendet

består av tjugonio lägenheter varav fyra lägenheter är korttidsplatser/avlastning. I

verksamhetsplanen för år 2011 står det att verksamheten fokuserar på en budget i balans.

Vidare framgår att de värnar om ”det goda ryktet” samt anser att de arbetar aktivt att hålla en

god kvalitet. Personaltätheten ligger på tolv omsorgsgivare per dag räknat från 07.00-21.30.

Från 21.00 till 07.00 arbetar två omsorgsgivare på enheten. Det andra boendet består av 31

lägenheter uppdelat på två avdelningar. Personaltätheten på dessa avdelningar ligger

gemensamt på nitton omsorgsgivare per dag räknat från 07.00-21.30. Från 21.00 till 07.00

arbetar två omsorgsgivare på enheten. Gemensamt för hela vården - och

omsorgsverksamheten i denna kommun utformas allt kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens

föreskrifter om ledningssystem för kvalitet för hälso- och sjukvård samt omsorg.

     För att komma i kontakt med intervjupersonerna kontaktades enhetschefen på respektive

boende som i sin tur tillfrågade de medarbetare som arbetade den dag och tid som bokats för

genomförandet av intervjuerna. Larsson och Goldberg (2008) nämner ett antal kriterier som

ska uppfyllas av intervjupersonerna. De ska bland annat vara intresserade av att dela med sig

av sina erfarenheter och berättelser, de ska vara vältaliga, de ska vara reflekterande samt

kunna ge rikliga och detaljerade beskrivningar. Vi anser att samtliga intervjupersoner i denna

uppsats uppfyllde dessa krav trots att vi inte kunnat påverka val av intervjuperson på förhand

utan satte vår tilltro till detta.
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4.3.4 Genomförande av intervjuerna

Informanterna hade innan intervjuerna fått skriftlig information om syftet med uppsatsen samt

om de forskningsetiska aspekterna (Bilaga 1). Det innebar att informanterna endast fick

upplysningar om vilka teman som ingick i intervjuguiderna. Intervjuerna med enhetscheferna

genomfördes på respektive kontor, medan medarbetarna intervjuades i ett enskilt rum på

enheten. Detta för att skapa en ostörd miljö vilket kan jämföras med det Olsson och Sörensen

(2011) beskriver är av stor betydelse för att få ökad trovärdighet i svaren.

Enligt Kvale & Brinkmann (2010) bygger man tillsammans upp kunskap då man genom

ett samtal utbyter synpunkter om ett ämne av gemensamt intresse. Det upplevdes vid

intervjutillfällena att strukturen kunde se olika ut. Vissa av intervjupersonerna var kortfattade

i sina svar medan andra var mer generösa och gav därmed en mer utförligare beskrivning av

sina svar. Detta ansåg vi som författare stärkte omsorgsgivarens upplevelser i arbetet kring

omsorgstagaren och tillförde därmed en mer detaljerad beskrivning av sin upplevelse vilket

stärkte vårt material. Olsson och Sörensen (2011) medger även de att intervjun är ett samtal

om ett ämne som har intresse för båda parter där målet är att inte komma fram till entydiga

kvantifierbara uppfattningar om de teman som ställs i fokus. Det viktiga är att så exakt som

möjligt få en bild av vad den intervjuade vill förmedla. Förändringar i den intervjuades

beskrivning kan ibland bero på att denne har kommit till insikt om aspekter av vad som

tidigare förmedlats. Vid intervjutillfällena användes en diktafon då det möjliggjorde att

datainsamlingen blev mer korrekt och att det fanns möjlighet att fokusera på informanten vid

intervjutillfället. Vid intervjutillfällena närvarade båda författarna, en intervjuade medan den

andre eventuellt kompletterade med spontana följdfrågor.

4.4 Forskningsetiska aspekter
De forskningsetiska övervägandena i denna uppsats grundar sig på vetenskapsrådets

forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning

(codex.uu.se). Kvale (2001) nämner tre etiska riktlinjer för forskning om människor och dessa

riktlinjer har vi beaktat i denna uppsats. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet och

konsekvenser Informerat samtycke innebär att man informerar intervjupersonerna om

uppsatsens syfte, hur uppsatsen är upplagd i stort och vilka risker och fördelar det kan vara

med att delta i en uppsats. Intervjupersonerna deltar även frivilligt i uppsatsen och kan avbryta

när som helst. Konfidentialitet innebär att de data som identifierar intervjupersonerna inte

kommer att redovisas. Vidare beskriver Kvale (2001) att konsekvenser och risken för
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intervjupersonerna bör övervägas. Konsekvenserna av en intervjuundersökning måste

uppmärksammas av forskaren som måste ta sitt ansvar och tänka igenom de möjliga

konsekvenserna för de inblandade.

4.5 Uppsatsens trovärdighet
4.5.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet i forskningssammanhang handlar om tillförlitligheten i undersökningen och hänför

sig till resultatens konsistens vilket beskrivs av bland annat Kvale (2001).

Validitet i kvalitativa studier handlar i regel om informationsrika beskrivningar och om

hantverksskickligheten hos undersökaren. Man eftersträvar att ha en hög intern giltighet,

bland annat genom att redovisa många och informationsrika citat från intervjupersonens

utsagor, vilket författarna anser sig ha gjort i denna uppsats. Hantverksskickligheten hos

undersökaren handlar om dennes förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina

data, vilket även författarna anser sig ha genomfört i denna uppsats (Kvale & Brinkmann

2010, Larsson 2008). Larsson (2008) menar att generalisera slutsatser utifrån kvalitativ data

anses vara begränsad och i vissa fall omöjlig, det är svårt att generalisera utifrån kvalitativ

data för att urvalet är för litet för att kunna generaliseras, detta anser författarna

överensstämmer med denna uppsats.

Vi som författare är medvetna om att de intervjuer med enhetschefer och medarbetare

inom äldreomsorg som stått till grund för denna uppsats inte representerar en generell syn på

hur omsorgsgivaren uppfattar vad god kvalitet inom äldreomsorg är. Detta har den tidsram

och uppsatsens omfång fått begränsa. Vi har istället valt att fokusera på att förmedla en bild

av hur omsorgsgivarens syn och uppfattning av vad god kvalitet i äldreomsorgen innebär. Vi

kan bara dra slutsatser från det begränsade material och utifrån de intervjuer vi genomfört.

4.6 Metoddiskussion
Uppsatsen bygger på tio intervjuer, detta för att få förståelse om hur informanterna upplever

hur kvalitetskraven enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer uppnås i

deras dagliga arbete runt omsorgstagarna. En kvalitativ metod valdes för att den bedömdes

vara mest lämplig för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar och då det är en unik

metod att använda sig av för att beskriva människors upplevelser av ett givet ämne (Kvale,

2001). För att få ytterligare kunskap om detta område hade eventuellt observationer kunnat

genomföras som ett komplement till intervjuer. Ett val av enkätundersökningar i en
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kvantitativ metod hade givit denna uppsats ett bredare resultat, men då vi eftersträvade en

djupare förståelse i form av personliga upplevelser, av det som var vår avsikt att studera

kvalitet i äldreomsorg, ansåg vi den kvalitativa metoden vara till fördel i denna uppsats. Vi

som författare anser gemensamt att syftet med uppsatsen uppnåtts och val av kvalitativ metod

har varit den bästa formen för att samla den empiri som varit relevant för uppsatsen i

förhållande till syftet.

5. Resultat och Analys
Detta kapitel inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Vidare presenteras

resultatet av de transkriberade intervjuerna i ordningsföljd ett tema i taget. Det ansågs logiskt

att följa frågeställningarna i den följden. Det som inte ansetts tillföra frågeställningen något

har prioriterats bort, detta för att materialet inte ska bli för omfattande. I slutet av varje tema

valdes att i en analys göra en jämförelse mellan empiri och tidigare forskning. Utifrån det

valda teoretiska perspektivet görs avslutningsvis en analys.

5.1 Presentation av intervjupersonerna
I undersökningen deltar en enhetschef från vardera äldreboende, den ena är i lägre

medelåldern och den andra i övre medelåldern. Den ena enhetschefen är utbildad

undersköterska och har tjänstgjort som enhetschef i tjugo år inom olika verksamheter, inom

denna enhet har hon varit verksam i åtta år, samt har tidigare varit yrkesverksam som

undersköterska i äldreomsorg. Den andra enhetschefen har en akademisk utbildning, sociala

omsorgsprogrammet samt en undersköterskeutbildning och har arbetat som enhetschef i tre år

men har även varit yrkesverksam som undersköterska i äldreomsorg i fjorton år. I

undersökningen deltar även åtta medarbetare, fyra från respektive äldreboende. Alla är

kvinnor i ålder, 20-50 år. En informant har en ettårig omvårdnadsutbildning, medan en annan

informant har en pågående undersköterskeutbildning. De sex övriga informanterna är alla

utbildade undersköterskor. Båda verksamheterna drivs i kommunal regi.

5.2 Ledarskap
Under detta tema framkommer enhetschefernas syn på ett bra ledarskap samt hur de vill att

deras medarbetare skall se på dem som ledare. Det framgår även hur medarbetarna ser på ett

bra ledarskap samt hur de upplever sin enhetschef.
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5.2.1 Enhetschef

Ett ledarskap definierar en av enhetscheferna är en person som följer de lagar och

förordningar som finns. Hon anser att man ska följa de mål som politikerna har satt upp samt

allt det praktiska som åligger en chef, som att till exempel se till så att personalen får sin lön

och att registrera nya boenden. Hon uttrycker sig på följande sätt angående vad ett ledarskap

innebär:
Naturligtvis innebär det att någon ser till att man följer de lagar och
förordningar och allt som vi har att rätta oss efter, målen som är uppsatta
av politikerna, det är ju massor av lagar och mål som vi måste följa.

Den andra enhetschefen anser att en ledare ska hjälpa och leda sin personal så att de gör ett

bra arbete. En ledare tycker hon är till för sina medarbetare som ska svara på deras frågor

rörande arbetet. Hon utrycker sig på följande sätt vad ett ledarskap innebär:

Jag tycker, först är vi här för kunden och sen är chefen här för sin
personal. Så det är det det handlar om, det gäller att få ihop alla delar,
kunden och medarbetarna.

Gemensamt ansåg respektive enhetschef att medarbetarna är viktiga i verksamheten då det är

de som gör att den fungerar, samt att de ska känna trygghet och ett stöd i svåra situationer. De

poängterar även vikten av att medarbetarna ska känna förtroende för sin ledare samt att man i

sitt ledarskap lyssnar aktivt på de problem som uppstår i arbetet vilket innebär att lyssna och

agera. En av enhetscheferna poängterar att det är viktigt att medarbetarna känner sig

betydelsefulla och viktiga och därför ger hon dem ansvarsområden på det som de är duktiga

på. Den andra enhetschefen anser att det är av stor vikt att medarbetarna mår bra på sitt arbete

och att de trivs, då trivs även omsorgstagaren.

5.2.2 Medarbetare

Ett bra ledarskap definierar några av medarbetarna är att man som ledare har ett bra

bemötande och man ska kunna lösa konflikter på ett bra sätt. Det är viktigt anser de att man

har egenskaper som ansvarsfull, lyhörd, närvarande, bestämd, stabil och opartisk. Det är av

stor vikt att man är insatt i verksamheten och att man står för vad man säger. Deras enhetschef

anser de vara närvarande, hon lyssnar och styr på ett bra sätt. En medarbetare uttrycker sig på

följande sätt:

Min närmaste chef då, hon…, jag tycker hon är bra, hon styr oss
bra och hon lyssnar, och gör någonting åt det.
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Några medarbetare definierar ett bra ledarskap som en person som kan ge stöd och som man

kan ha förtroende för. En ledare ska kunna ge både positiv och negativ kritik samt kunna sin

sak. Denne ska ha egenskaper som tillgänglig, bestämd, konkret, tydlig och att vara rak.

Samma medarbetare upplever enhetschefen som ganska bestämd, hon är bra på att stötta i det

man gör, hon behandlar alla lika och hon kommunicerar bra. En medarbetare uttrycker sig så

här:

Ähh… jag tycker att min chef är bra… och jag vill ju känna… jag
vill ju att hon ser vad jag gör och stöttar mig i det jag gör… så
klart! Jag känner att jag kan prata om allt med henne… jag
tycker att hon är bra.

Medan en annan medarbetare uttrycker sig på följande sätt:

Ja…, faktiskt så tycker jag om chefen. Hon pushar lite grann men
skulle kunna pusha lite mer. Är aldrig här tycker jag, mycket
möten.

5.2.3 Analys

Karlsson (2006) skriver att ledarskapet ansvarar för att leda och engagera sina medarbetare

samt att skapa ett gott arbetsklimat.  Det handlar även om att skapa relationer och att

kommunicera med sina medarbetare på ett bra sätt. Ett ledarskap handlar om att man ska

förtjäna sin roll som ledare av sina medarbetare. Andra forskare kring ledarskap visar på att

trygghet är en viktig faktor för medarbetarna för att kunna ge en god kvalitet i arbetet kring

omsorgstagaren.  En frånvarande chef skapar en ostrukturerad arbetsgrupp och en chef utan

kompetens inom omsorgsarbetet saknar förståelse för omsorgsarbetet och skapar därmed en

otrygg arbetsgrupp (Henriksson & Wennberg 2009). Detta kan jämföras med de enhetschefer

vi intervjuat som anser att ett ledarskap handlar om att leda medarbetarna samt att man följer

de lagar och förordningar som finns uppsatta av politikerna. De tycker att medarbetarna är de

som gör verksamheten och att de ska känna förtroende för dem som ledare. Det framgår även

att medarbetarna verkar ha stort förtroende för sina enhetschefer där de anser att

enhetscheferna lyssnar och kommunicerar bra. Vidare visar det empiriska materialet att

medarbetarna på ett av boendena anser att enhetschefen ofta var närvarande och att de kunde

nå henne om problem uppstår. Däremot på det andra boendet nämner flera av medarbetarna

att enhetschefen inte alltid är närvarande vilket kunde skapa en viss oro bland medarbetarna

men att hon var kontaktbar via mobiltelefon. Medarbetarna medger även att det är viktigt att
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enhetschefen är närvarande på enheten och att man som medarbetare känner förtroende och

trygghet för sin enhetschef, vilket även tidigare forskning visar (a.a.). Vi som författare tycker

att det empiriska materialet stämmer överens med det som Socialstyrelsen (2010) anger i sin

föreskrift, där man anser att en väl fungerande arbetsledning ger förutsättningar för en god

kvalitet i arbetet runt omsorgstagren, men att det inte tas tillvara på rätt sätt i det empiriska

materialet. I Socialtjänstlagen 3 Kap 3 § står det stadgat att insatser inom socialtjänsten ska

vara av god kvalitet. Detta innebär att för utförande av uppgifter inom den kommunala

äldreomsorgen ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, vilket vi till

viss del anser stämmer överens med det empiriska materialet.

5.3 Kompetens
Under detta tema framkommer vad enhetscheferna och medarbetarna har för utbildning och

om det finns någon kompetensutveckling för dem som arbetar på enheten. Det framkommer

även om det fanns någon given metod som man arbetade efter på enheten.

5.3.1 Enhetschef

Utbildningen för de båda enhetscheferna ser lite olika ut. Den ena enhetschefen har ingen

akademisk utbildning, däremot en undersköterskeutbildning i botten. Den andra enhetschefen

har också en undersköterskeutbildning i botten samt en akademisk utbildning. En av

enhetscheferna uttrycker sig på följande sätt på frågan vad hon har för utbildning:

(Skratt!)… Jag har inte så mycket utbildning mer än lång och
trogen tjänst kan man säga, mycket erfarenhet. Jag har en
undersköterskeutbildning i botten… äh… och sen halka jag in på
ett bananskal kan man säga..

Medan den andra enhetschefen svarar så här:

Jag har ju gått sociala omsorgsprogrammet och jag gick ut
2008.

Angående fortbildningen för medarbetarna som arbetar på respektive boende har man ombud

som genomgår olika studiecirklar eller utbildningar, däremot får alla en webbaserad

demensutbildning. På ett av boendena har man en så kallad Silviasyster, vilket innebär att

man är specialutbildad inom demensvård och arbetar kontinuerligt med att utbilda

medarbetarna i vården och omsorgen kring den dementa. Om det fanns någon given metod

som man arbetade efter på enheterna framkom det på ett av boendena att man arbetade efter
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ett rehabiliterande förhållningssätt, så kallat salutogent förhållningssätt. Enhetschefen på detta

boende svarade så här på frågan om vilken metod man arbetade efter:

Det är ju det här med rehabiliterande förhållningssätt, vi
kallar det för ett salutogent arbetssätt, det är ju den metoden
vi använder. Man tar tillvara det friska hos varje boende och
låter de göra så mycket de kan själv och så länge som
möjligt. Det gäller att jobba lite med händerna på ryggen,
lätt att ta ifrån dem det som de kan själva.

På det andra boendet arbetade man inte efter någon given metod utan efter en produktionsplan

där olika tjänstegarantier skulle uppnås för de äldre. Enhetschefen på detta boende uttrycker

följande:

Jag kan inte säga att vi har någon given metod, men det är ju så
att vi har någonting som heter produktionsplan, våran högsta
chef produktionschefen, har skrivit lite hur.. om till exempel
kunden. Vad de har rätt till, man kallar det för tjänstegarantier.

5.3.2 Medarbetare

På ett av boendena var tre stycken utbildade undersköterskor, en gick en distansutbildning till

undersköterska, samtliga på det andra boendet var utbildade undersköterskor.

Kompetensutvecklingen för medarbetarna var likvärdigt på respektive boende, där

demensvård var det som stod mest i fokus. Andra kortare utbildningar på respektive boende

var hygienutbildning och lyftteknik där ombud utsågs till utbildningar för att vidare lära ut

detta till de andra anställda på enheten. På ett av boendena hade man även validering, vilket

innebär att man som tillsvidareanställd utbildar sig till undersköterska. På frågan om man

arbetade efter någon given metod svarar man på ett av boendena att man arbetade efter ett

rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att personalen ska se till det friska hos

kunderna och låta dem göra så mycket som de kan själva. En av medarbetarna uttrycker sig på

följande vis:

Ja…, vi har ju det här rehabiliterande… synsätt då, att man ska
se det friska hos dem som är här. Men vi jobbade väl lite så
innan också, vi har… vi hade det redan. Och just nu ligger ju det
mer eller mindre på is för folk slutade i ledningen.

På det andra boendet arbetade man inte efter någon given metod, inte som medarbetarna var

medvetna om i alla fall. De arbetade mycket med bemötande och man arbetade efter

omsorgstagarens behov.
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5.3.3 Analys

Törnqvist (2004) skriver att förutsättningen till att omsorgstagaren ska ha kvalitet i omsorgen,

är att medarbetaren och enhetschefen har en personlig kompetens då den är den viktigaste

yrkeskompetensen. Enligt Nilsson bygger en relation på konkret kunskap om omsorgstagaren

och dennes livssituation samt på känslor av tillgivenhet.  Socialstyrelsen (2010) nämner i sin

föreskrift vikten av att medarbetarna har den kompetens som krävs för att utföra sina

arbetsuppgifter inom vård och omsorg. De nämner även att det är viktigt med tydlig och

lyhörd kommunikation samt innebörden av att kunna dokumentera. I Socialtjänstlagen 3 Kap

3 § står det stadgat att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Detta innebär att

för utförande av uppgifter inom den kommunala äldreomsorgen ska det finnas personal med

lämplig utbildning och erfarenhet. I det empiriska materialet framkommer att enhetscheferna,

enligt medarbetarna, har ledarskapskunskaper som att kommunicera och lyssna. Vi som

författare anser att samtliga medarbetare har den grundkompetens, i och med sin

undersköterskeutbildning, som krävs för att säkerställa att arbetet kring omsorgstagaren utförs

med god kvalitet. Vidare anser vi att alla informanter har den informella kompetensen av att

se och bemöta omsorgstagaren utifrån dennes enskilda behov, vilket även framkommer av

tidigare forskning från Nilsson (2006) och Törnqvist (2004) kring kompetens i äldreomsorg,

samt vad som framkommer i socialstyrelsens rekommendationer och socialtjänstlagens

förordning. Resultatet visar att man som omsorgsgivare eftersöker kortare internutbildningar.

5.4 Arbetsmiljö
Under detta tema framkommer hur enhetscheferna anser att arbetsmiljön är på deras

respektive enhet, vilka arbetsmiljöfrågor de anser viktigast och bör prioriteras samt vad de

som enhetschefer kan göra för att medarbetarna ska trivas och må bra på sin arbetsplats.

Det framkommer även om medarbetarna trivs med sitt arbete, hur arbetsmiljön är på deras

respektive enhet, hur de upplever sitt arbete samt hur kommunikationen med enhetschefen ser

ut.

5.4.1 Enhetschef

Arbetsmiljön på enheten anser en av enhetscheferna är ganska bra. Den psykiska arbetsmiljön

anser hon är bra just nu, när bemanningen är låg mår medarbetarna dåligt vilket resulterar i

småkonflikter men som man gemensamt reder ut när de uppstår. Den fysiska arbetsmiljön
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brister ofta i och med trånga lokaler men, hon tillägger att det finns bra hjälpmedel och

uttrycker även följande:

Vi upplever väl kanske här ute i matsalen att det kan vara lite
bullrigt, lite hög ljudnivå därför att det är många som äter och
mycket personal som springer fram och tillbaka.

Arbetsmiljöfrågor som är viktiga och bör prioriteras är att rätt hjälpmedel finns tillgängliga

samt att man som enhetschef omedelbart tar tag i konflikter som man märker uppstår i

arbetsgruppen. Vad man som chef kan göra för att medarbetarna ska må bra på sin arbetsplats

anser en av enhetscheferna är att man ska peppa och uppmuntra, ge beröm och vara en

närvarande chef samt lyssna och stödja.

På ett av boendena anser enhetschefen att enhetens arbetsmiljö är bra just nu och att det

förbättras hela tiden och att man tar upp arbetsmiljöfrågor som stående punkt vid varje

personalmöte, sedan tillägger hon:

Medarbetaren har ett ansvar för sin arbetsmiljö och den psykiska
har man ansvar för själv, varje medarbetare har ett eget ansvar hur
de är när de är på sitt arbete.

Ett av boendena har implementerat riskbedömningar hos varje omsorgstagare, detta innebär

att man vid inflyttning på boendet dokumenterar olika risker kring omsorgstagaren som till

exempel utåtagerande och hur man ska arbeta kring omsorgstagaren. Enhetschefen här anser

även att alla områden inom arbetsmiljö är viktiga och något hon anser vara extra viktigt är de

olika tillbuden. Som till exempel på demensavdelningarna där hot och våld av

omsorgstagaren förekommer anser hon det viktigt att man ser till varje enskilt tillbud. Hon

anser även att det är viktigt att ha nöjda medarbetare, att vara en närvarande chef som visar

sig och tar sig tid och lyssnar på sin personal och att vara ärlig och tala om hur man som

enhetschef upplever deras sätt att vara i mötet med sina medarbetare och omsorgstagaren

såväl positivt som negativt.

5.4.2 Medarbetare

Angående arbetsmiljön på ett av boendena anser medarbetarna att det är för låg bemanning

vilket ger en tung, fysisk arbetsbelastning med tidsbrist hos respektive omsorgstagare. En

medarbetare säger:
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 Jag trivs ändå men det är inget arbete som jag rekommenderar
till andra, det är dåligt betalt, det är tungt och du sliter ut dig,
man får se om man orkar jobba till pension.

De anser även att det är stora lokaler med dålig ventilation. Den psykiska arbetsmiljön

upplevs negativ när de är underbemannade, då detta ökar stress och en otillräcklighetskänsla.

En medarbetare anser att disken som de själva tar hand om efter varje måltid är tung och hon

anser att den är tyngre än att ta hand om omsorgstagarna. Kommunikationen mellan

enhetschefen och medarbetaren beskriver några av medarbetarna som öppen och rak,

enhetschefen lyssnar på deras behov och delegerar ansvar och litar på sina medarbetare.

På det andra boendet upplever medarbetarna den fysiska arbetsmiljön som tung med trånga

utrymmen. Det är för låg bemanning för att hinna med arbetet och någon ser arbetet som

stimulerande men, monotont ibland. En av medarbetarna anser att det är en fysiskt krävande

arbetsplats och förhållandevis en låg bemanning och säger:

 Vi försöker ju hålla ihop men det är tufft och allra helst när det
bara blir tyngre och tyngre…

På ett av boendena anser medarbetarna att kommunikationen med enhetschefen ser relativt

bra ut och att hon tar tag i saker, om hon har tid. De anser även att hon sällan är närvarande,

på plats, men att hon alltid går att nå på mobiltelefon.

5.4.3 Analys

Gustafsson & Szebehely (2005) skriver att det finns ett tydligt samband mellan trötthet och

arbetsmiljö bland omsorgsgivarna inom vård och omsorg. Detta beror oftast på tunga lyft och

detta i kombination med tidsbrist orsakar uppkomsten av kroppsliga besvär. I det empiriska

materialet påpekar enhetscheferna vikten av att hjälpmedel finns tillgängliga samt att man

kontinuerligt gör uppföljningar för att säkerställa den fysiska arbetsmiljön. Flera av

medarbetarna påpekar att den fysiska arbetsmiljön runt omsorgstagaren är krävande då

hjälpmedel finns tillgänglig men att man på grund av tidsbrist eller låg personalbemanning

inte tar tillvara på dessa hjälpmedel. Detta är även något Kylén (2008) belyser, då han anser

att en dålig fysisk arbetsmiljö skapar en ineffektiv omsorgsgivare. Gustafsson & Szebehely

(2005) nämner även att den psykiska arbetsmiljön har haft en negativ utveckling genom åren

och i vårt empiriska material påpekar omsorgsgivarna att den psykiska arbetsmiljön anses

som negativ då de är underbemannade, detta skapar stress och en otillräcklighetskänsla hos
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omsorgsgivarna. Socialstyrelsen (2010) anser att det ska finnas rutiner för att regelbundet

kunna gå igenom förändringar i medarbetarnas arbetsbelastning. För att säkra behovet av

medarbetare krävs en arbetsledning som kan bedöma och säkra behovet, de ska kunna värdera

medarbetarnas tillgång till stöd, de ska kunna värdera medarbetarnas kompetens och

erfarenhet samt ge medarbetarna tid för reflektion. I det empiriska materialet framkommer

inte om det finns några speciella rutiner för medarbetarnas arbetsbelastning, förutom på

arbetsplatsmöten då man kan ta upp detta. I Socialtjänstlagen 3 kap.1 § står stadgat att till

socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i

kommunen samt medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med enskilda främja goda

miljöer i kommunen. I det empiriska materialet framkommer att miljön i de gemensamma

utrymmen som fanns var bullrig med mycket spring fram och tillbaka. Detta anser vi som

författare att man som ansvarig borde se över för att ge såväl omsorgsgivare som

omsorgstagare en harmonisk och trygg miljö.

5.5 Bemötande
Under detta tema framkommer vad enhetschef och medarbetare ansåg att man behövde för

egenskaper i sitt möte med omsorgstagaren. Det framkommer även deras syn på vad ett

värdigt bemötande innebär samt om omsorgstagarna har något självbestämmande. Samt

framkommer det om medarbetarna ansåg att de ville bo på dennes enhet när de blev äldre om

behovet skulle uppstå.

5.5.1 Enhetschef

Viktiga egenskaper i mötet med omsorgstagaren som en av enhetscheferna tar upp är att man

ska kunna läsa av kunden på ett bra sätt, som till exempel hur deras dagsform är och hur

personen är. Detta anser hon viktigt för att kunna bemöta rätt. Hon uttrycker sig på följande

sätt:

Du måste kunna läsa av en person, dels kanske vad det är för typ
av person men också hur dagsformen är. Det är ju inget som
man kan läsa sig till tror jag utan det är något som sitter i
personligheten tror jag, att kunna läsa av, det är en jätteviktig
egenskap för att man ska kunna bemöta den personen rätt.

Även den andra enhetschefen anser att man bör ha egenskaper som att vara lyhörd, man ska

kunna lyssna av och se dagsformen hos omsorgstagaren och självklart måste man också tycka

om människor. Hon uttrycker sig så här:
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Egenskaper? Det är ju samma för dem som för oss, att man ska
vara lyhörd, lyhörda mot omsorgstagaren. Man ska ha ett bra
bemötande, de måste också lyssna in och se dagsformen på
dem… tycker jag. Man ska väl tänka på hur man själv vill bli
bemött, om det är jag som är omsorgstagare.

Ett värdigt bemötande anser en av enhetscheferna är när man bemöter alla på ett bra sätt

oavsett demens, hon påpekar även att omsorgstagaren är av en annan generation och därför är

det viktigt inför introduktion av särskilt yngre praktikanter och vikarier att de tänker sig för

när de pratar med omsorgstagaren. Den andra enhetschefen anser att ett värdigt bemötande

kännetecknas av att man bemöter omsorgstagaren där de är, det vill säga i deras hem. Hon

nämner också att man i livets slutskede ska tas omhand på ett värdigt sätt, ingen ska behöva

dö ensam anser hon. Gemensamt anser enhetscheferna att man ska sträva efter att

omsorgstagaren har så mycket självbestämmande som det är möjligt. De nämner båda två att

det kan vara svårt när omsorgstagaren inte kan föra sin talan själv men att det då är viktigt att

omsorgsgivaren lär sig att läsa av omsorgstagaren på andra sätt istället. De som kan föra sin

talan själva ska få vara med och bestämma anser de båda två.

5.5.2 Medarbetare

Viktiga egenskaper som medarbetarna på ett av boendena ansåg att man behövde i mötet med

omsorgstagaren var att man skulle vara flexibel, kunna läsa av och känna av omsorgstagaren.

Man skulle även ha tålamod, visa empati och respekt och våga säga ifrån. En medarbetare

uttrycker sig så här:

Man måste kunna lyssna av, man måste nästan kunna vara
skådespelare, för vissa måste man kanske gå in och vara
bestämd och vissa måste man jolla med för att få upp. Och vissa
måste man skoja med för att få igång. Man måste kunna läsa av
och man måste kunna läsa av situationen. När det gäller gamla
människor och dementa så ändras det från stund till stund hur
man måste bemöta… och att man pratar till de och inte bara
över dem, utan med.

Samtliga medarbetare på ett av boendena påpekade att som man själv vill bli bemött ska man

bemöta andra. När det gäller självbestämmande hos omsorgstagaren är man ganska enig om

att det inte är så lätt. En av medarbetarna anser följande:
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Ja, självbestämmande! Vi försöker väl anpassa oss lite så till när
den vill gå upp, när den vill lägga sig. Det kanske inte går alltid
då, men som på helgerna då till exempel när vi slutar åtta, vi.., vi
kan ju inte, alla kan ju inte hinna gå i säng, de måste ju få sitta
och titta på tv så länge de vill, fast det klart, det går ju inte om
alla skulle vilja ha sovmorgon eller det går ju inte heller att
genomföra.

På det andra boendet ansåg medarbetarna att det var viktigt att se helheten i mötet med

omsorgstagaren. Man skulle ha ett mjukt bemötande och tala om vem man var när man kom

in till omsorgstagaren, man ska få dem att trivas. Viktigt var även var att lära känna personen

och hur denne är, det är viktigt att omsorgstagaren blir sedd. De anser att om man som

omsorgsgivare är trygg och lugn så bemöter de omsorgstagaren på ett bra sätt. En medarbetare

uttrycker sig så här angående vad man behöver för egenskaper i mötet med omsorgstagaren:

Jaa, man ska vara lugn…, ja är man lugn och trygg i sig själv
kan man bemöta de som är argsinta och… det känner jag är min
styrka och att man ser dem som en individ och människa.

Gemensamt på båda boendena ansåg medarbetarna att det inte var helt enkelt att låta

omsorgstagarna ha självbestämmande, de anser att kan man föra sin egen talan är det lättare än

om man inte kan det. Man försöker så gott man kan och försöker se till att omsorgstagaren får

vara med och bestämma så mycket som det är möjligt. Avslutningsvis tillfrågades

medarbetarna om de skulle kunna tänka sig att bo på deras enheter när de blev äldre om behov

skulle uppstå. De flesta svarade att de skulle kunna tänka sig det förutom två medarbetare som

ansåg att man ville bo hemma så länge som möjligt.

5.5.3 Analys

Tidigare forskning (Fossum, 2007, Blennberger & Johansson, 2010) visar att det inom

vårdyrket handlar om vikten av hur omsorgsgivaren bemöter omsorgstagaren.

Omsorgsgivarens attityder, tonfall, kroppsspråk, öppenhet och närvaro spelar en stor roll i

arbetet runt omsorgstagaren. Grunden i ett värdigt och respektfullt bemötande i vården handlar

om hur omsorgsgivaren tar emot omsorgstagaren, betydelsen av att de ska vara artig, hjälpsam,

vänlig och visa respekt. Bengtsson (2010) anser att grunden till goda handlingar och varför

omsorgsgivaren ska ge omsorgstagaren ett gott bemötande handlar mycket om relationer. Det

empiriska materialet visar att både enhetschefer och medarbetare är överens om att man ska

bemöta omsorgstagaren med respekt och empati. Man ska bemöta omsorgstagaren på ett
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värdigt sätt samt få dem att trivas. Övervägande av medarbetarna påpekar att man ska möta

omsorgstagaren där de befinner sig och kunna läsa av dem på rätt sätt, samt att bemöta som

man själv vill bli bemött.  Är man som omsorgsgivare lugn och trygg blir även omsorgstagaren

det och detta skapar vidare en god relation. Detta stämmer även väl överens med det som står i

Socialstyrelsens (2010) föreskrifter, där man anser att bemötande är kärnan i det sociala arbetet

och där bemötandet är av stor betydelse för kvaliteten runt omsorgstagaren och dennes

integritet. Socialstyrelsen nämner även att det är viktigt att kontinuerligt följa upp hur man

uppnår ett bra bemötande, men det empiriska resultatet visar inte om förekommer. Vi som

författare anser även att det empiriska materialet stämmer överens med det som står i SoL 5

kap 4 §, att omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna

välbefinnande (värdegrund). Vi anser även att omsorgstagaren i stort sett får möjlighet att leva

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i

gemenskap med andra, vilket även detta framgår av det empiriska materialet. Om det

förekommer missförhållanden, enligt SoL 14 kap. 3 §, i de studerande verksamheterna är inget

som framkommer i det empiriska materialet.

5.6 Utvärdering/kvalitetssäkring
Under detta tema framkommer hur enhetscheferna informerar sina medarbetare om de mål

och riktlinjer som finns uppsatta för de olika verksamheterna samt om de har fått varit med

och utformat dessa. Det framkommer även om medarbetarna var medvetna om de mål och

riktlinjer som fanns uppsatta för verksamheten. Slutligen framkommer det hur ofta man

utvärderar alternativt kvalitetssäkrar verksamheterna.

5.6.1 Enhetschef

Medarbetarna på ett av boendena informeras om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för

verksamheten enligt enhetschefen på personalmöten och planeringsdagar, men hon påpekar

att planeringsdagarna uteblivit på grund av vikariebrist.

Om man har utformat de mål och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten gemensamt

med medarbetarna svarar enhetschefen:

Njae, eller både och, vi har ju de övergripande målen som
politikerna satt, sen bryter vi ju ner de så att de passar vår
verksamhet, då är ju medarbetarna med och det är ju det vi
gjort under våra planeringsdagar.
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Hur ofta verksamheten kvalitetssäkras alternativt utvärderas är inget som görs systematiskt på

detta boende utan det sker dagligen när personalen pratar med varandra. Det finns även ett

synpunktshanteringsformulär för omsorgstagaren, anhöriga eller andra närstående att lämna

sina synpunkter på hur man upplever verksamhetens utförande av vård och omsorg kring

omsorgstagaren. Synpunktshantering är en del av Socialförvaltningens kvalitetsarbete. Denna

synpunktshantering tas vidare upp för utvärdering på personalmöten.

Den andra enhetschefen svarar på följande vis angående hur medarbetarna informeras om de

mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten:

Vi har en produktionsplan som alla anställda ska ha tagit del
av. Vi går igenom den… snabbt och inte i detalj. Sen så på varje
lönesamtal går jag igenom vissa saker som tjänsteåtaganden
eller garantier och frågar lite vad de gör med kunderna, lite så..
och följer upp då. Vid våra bokslut följer vi upp det som står i
planen om det är uppfyllt eller ej.

De mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten på det andra boendet är utformade

av politiker och andra högre tjänstemän, dessa mål är inget enhetschef eller medarbetare fått

möjlighet att påverka. Verksamheten har egna mål som medarbetarna är med och påverkar vid

planeringsdagar som genomförs en dag per år.

På frågan om hur ofta verksamheten kvalitetssäkras alternativt utvärderas och hur man

genomför detta svarar enhetschefen:

Om det händer något skriver vi något som heter avvikelse, det
kan ju vara allt från att kunden har fått fel medicin till exempel
att man har förväxlat. Då måste vi utvärdera det och skriva ner
det elektroniskt… Vi måste kanske upprätta nya rutiner kring
med hur vi arbetar efter ett avvikelsesystem som vi följer upp
och vi redovisar som sagt vid varje bokslut, hur många fall vi
haft och förväxlingar… och vilka åtgärder vi vidtar.

5.6.2 Medarbetare

En medarbetare på ett av boendena anser att verksamhetens riktlinjer har socialnämnden

bestämt och anser även att de vet ju inte hur verksamheten fungerar. Man tar sig inte tid att

dokumentera för att kvalitetssäkra på grund av att dokumentationspärmarna är svårlästa. Hur

medveten hon är om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten och om de

följs upp svarar hon:
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Mål och riktlinjer? Jag har ingen aning vad vi ska jobba efter.
Det är väl det att de ska vårdas bra, det är väl målet.. Riktlinjer,
att de skulle kunna bli bättre.

En annan medarbetare anser att mål låter fint på papper men att det inte är så. Hon är

medveten om att det finns mål uppsatta för verksamheten men anser att de är dåliga på att

följa upp dessa. Något hon nämner som mycket viktigt för att möjliggöra en god vård och

omsorg är att alla omsorgstagare ska ha en egen personlig plan.  Då de är komplicerade att

fylla i samt på grund av tidsbrist så blir det inte av.

Övriga medarbetare är inte medvetna om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för

verksamheten men nämner att det sitter tavlor på väggen med ”några ord”. Däremot är de inte

medvetna om vad som står där. Medarbetarna på ett av boendena anser alla att de inte haft

möjlighet att kunna påverka de mål och riktlinjer som ligger som grund för verksamheten. En

medarbetare uttrycker sig så här:

Vad kan vi göra? Det fina som bestäms högre upp att alla ska få
gå ut en timme per dag, vi hinner inte det, det är 29 boende och
7 personal på dagen och 7 på kvällen…

Några av medarbetarna anser att möjligheten till att kunna påverka målen och de riktlinjer

som finns uppsatta finns under planeringsdagen som genomförs en gång per år eller på

arbetsplatsträffarna var sjunde vecka. På frågan om hur ofta man kvalitetssäkrade alternativt

utvärderade verksamheten svarade de flesta att man gjorde det var sjunde vecka på deras

personalmöten. Några av medarbetarna svarade att det var en särskild grupp inklusive

enhetschefen som utvärderade verksamheten och att man gjorde det en gång per år. En

medarbetare uttrycker sig på följande sätt:

Man ska gå igenom dokumentationspärmarna och fylla i en
massa skit som ingen läser, de är för utförliga. Sen ska de
sammanställas och det görs inte och har inte gjorts på två år.
Onödigt arbete, att det ska finnas på papper..vem läser det? Den
mänskliga kontakten saknas, allt ska ske på tid.

På det andra boendet är alla medarbetare medvetna om de mål och riktlinjer som finns

uppsatta för verksamheten och tre av dem svarar att de följs upp kontinuerligt i arbetet. Den

fjärde medarbetaren svarar följande:
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Jag är medveten om det men, om de följs upp vet jag inte…
många fina ord...

Medarbetarna svarar lite olika på frågan om de kunnat påverka de mål och riktlinjer som

ligger som grund för verksamheten. Det är något som man diskuterar på personalmöten men

anser att mål och riktlinjer redan är bestämt av politiker och högre tjänstemän.

På frågan om hur ofta man kvalitetssäkrar alternativt utvärderar verksamheten och hur

detta genomförs svarar samtliga medarbetare att detta är något man gör på personalmöten var

sjätte vecka samt kontinuerligt i arbetet. En medarbetare svarar följande på denna fråga:

Nej, eller gör vi det? I så fall på personalmöten, vi har ingen
planeringsdag längre. Vi har i dagsläget personalmöten men,
blandat med andra avdelningar och då är det mest information.

En av medarbetarna beskriver att vid dessa personalmöten närvarar inte enhetschefen och kan

därmed inte ta del av medarbetarens förslag på hur man kan förbättra verksamheten. Flera av

medarbetarna saknar en planeringsdag i sin enhet då man gemensamt med enhetschefen får

möjlighet att planera och organisera arbetet kring omsorgstagaren för en god vård och

omsorg.

5.6.3 Analys

Enligt socialtjänstlagen 3 kap.3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet, och

kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I

Socialstyrelsens (2010) föreskrift, God kvalitet i socialtjänsten - om ledningssystem för

kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 4 kap.6 § 1 st. anges att ledningssystemet

skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och

utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Mellström

(2006) menar att dokumentation i omsorgstagarnas individuella planer inte kan ersätta

dokumentation enligt Socialtjänstlagen och tidsbrist är inget skäl att inte dokumentera. Vidare

menar Mellström att dokumentationen är nödvändig för att utföra ett bra arbete och

dokumentation ingår i det dagliga arbetet. Dokumentationsskyldigheten är reglerad i

Socialtjänstlagen, 11 kap.5 § och alternativet att inte dokumentera är obefintligt. Även

Socialstyrelsen (2010) menar att dokumentation är en förutsättning för att kunna följa upp och

utvärdera kvalitetsarbete.
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Det empiriska materialet visar enligt enhetschefen på ett av boendena att medarbetarna

informeras om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten på personalmöten

och att verksamheten inte kvalitetssäkras systematiskt utan det sker dagligen när personalen

pratar med varandra, om detta dokumenteras framkommer inte. Enhetschef och medarbetarna

har inte kunnat påverka de mål och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten, och de

övergripande målen och riktlinjerna har politikerna beslutat. Dessa mål och riktlinjer ska

vidare gemensamt omformuleras så att de anpassas till verksamheten, detta ska ske under

planeringsdagarna, dessa planeringsdagar har enligt enhetschefen uteblivit på grund av

vikariebrist. Det framkommer även att alla omsorgstagare ska ha en egen personlig plan som

ska uppdateras en gång per år. Detta uteblir på grund av att de är komplicerade att fylla i samt

att man på grund av tidsbrist inte genomför detta enligt medarbetarna. Man anser även som

medarbetare att det är av stor vikt att detta genomförs, detta för att möjliggöra en god vård

och omsorg kring omsorgstagaren.

Enligt medarbetarna på ett av boendena har tre av fyra ingen kunskap om de mål och

riktlinjer som finns satta för verksamheten. De anser liksom enhetschefen att de inte kunnat

vara med att påverka de övergripande målen och riktlinjerna då detta beslutats av politiker och

att dokumentation ofta uteblir på grund av tidsbrist. Flera uttrycker att mål och riktlinjer ofta är

”fina ord på ett papper”.

På det andra boendet anser enhetschefen att man informerar om de mål och riktlinjer som

finns uppsatta för verksamheten genom att man informerar medarbetarna om den

produktionsplan som innehåller de mål och riktlinjer för verksamheten som kommunens

politiker och högre tjänstemän gemensamt beslutat utan påverkan av enhetschef eller

medarbetare. Enhetschefen anser att verksamheten har egna mål som medarbetarna är med och

påverkar vid planeringsdagar som genomförs en dag per år. Verksamheten kvalitetssäkras

genom ett avvikelsesystem som de följer upp och de redovisar som sagt vid varje bokslut samt

vilka åtgärder som vidtas. Det empiriska materialet visar att alla medarbetare på detta boende

anser att de är medvetna om att de mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten, men

även de anser att målen och riktlinjerna är ”fina ord på ett papper”. Det empiriska materialet

visar att medarbetarna anser att de inte har kunnat påverka de mål och riktlinjer som ligger som

grund för verksamheten då detta ska diskuteras på personalmöten men som de anser i stället

blivit en form av informationsmöten där alla avdelningar i verksamheten deltar samt vid dessa

personalmöten närvarar inte enhetschefen och kan därmed inte ta del av medarbetarens förslag

på hur man kan förbättra. Medarbetarna anser att mål och riktlinjer redan är bestämt av

politiker och högre tjänstemän. Medarbetarna efterfrågar att man i sin enhet kontinuerligt
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genomför en planeringsdag detta för att ha möjlighet att ge omsorgstagaren en god vård och

omsorg. I dagsläget kvalitetssäkrar man verksamheten enligt medarbetarna kontinuerligt i

arbetet, om detta dokumenteras framkommer inte.

5.7 Helhetsanalys utifrån KASAM
Här presenteras en analys av det empiriska materialet utifrån de begrepp som KASAM

omfattar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vidare redovisas resultatet av

enhetschefernas och medarbetarnas begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet av hur man

upplever att man uppnår kvalitetskraven i sitt arbete runt omsorgstagaren. Westlund (2009)

menar att det finns ett samband mellan KASAM och upplevelsen av att känna

arbetstillfredsställelse. Han menar att omsorgsgivarna känner arbetstillfredsställelse när de

upplever sig ha begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet på sin arbetsplats. Det

empiriska materialet anser vi visar på viss saknad av begriplighet generellt bland

omsorgsgivarna. Detta eftersom de mål och riktlinjer som är satta för verksamheterna redan är

förutbestämda av politiker och högre tjänstemän, vilket omsorgsgivarna anser begränsar deras

uppfattningar av vad som är god kvalitet i äldreomsorg. Det empiriska materialet visar vidare

att omsorgsgivarna inte känner hanterbarhet på grund av begränsade resurser i

verksamheterna. Flera av intervjupersonerna påtalar att det finns hjälpmedel att tillgå men att

de inte utnyttjas på grund av personalbrist vilket leder till begränsad tid hos varje

omsorgstagare. Detta skapar stress och uppgivenhet bland omsorgsgivarna, vilket leder vidare

till att omsorgsgivaren upplever en brist på hanterbarhet (Westlund 2009). Slutligen visar det

empiriska materialet på att omsorgsgivarna, trots viss saknad av begriplighet och hanterbarhet,

ändå känner meningsfullhet i sitt arbete kring omsorgstagaren. Detta eftersom flertalet av

omsorgsgivarna påtalar att de trivs med sitt arbete samt anser de att varje omsorgstagare ska få

en vård och omsorg av god kvalitet genom att de anser att varje omsorgstagare ska bemötas

med empati, respekt, tålamod och att man bemöter omsorgstagaren som man själv vill bli

bemött.

I det empiriska materialet framkommer även att den sociala dokumentationen brister många

gånger då omsorgsgivarna upplever detta moment som tidskrävande och att dokumenten är

komplicerade, med detta anser Carlsson och Nilsson (2011) att det salutogena synsättet brister

vilket ökar risken för att omsorgsgivaren ser och behandlar omsorgstagaren som en hjälplös

och passiv mottagare, samt att man som omsorgsgivare endast fokuserar på svårigheterna och

inte möjligheterna i vården kring omsorgstagaren. Tidigare forskning visar på att populationen
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äldre ökar och detta medför ett ökat vårdbehov inom äldreomsorgen. Detta medför

neddragningar av ekonomiska resurser i äldreomsorgen och det försvårar kraven att leva upp

till socialtjänstlagen och socialstyrelsens rekommendationer (Westlund, 2009). Här får

begreppet KASAM en viktig betydelse för omsorgsgivarna i vårt empiriska material. De måste

se på det de efterfrågar med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullheten

har de men de saknar begriplighet och hanterbarhet och de skulle behöva en högre känsla av

dessa för att bemästra sitt arbete bättre.

6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Syftet med uppsatsen var att utifrån två kommunala äldreboenden studera hur kvalitetskraven

enligt Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens rekommendationer uppnåddes.

De frågeställningar vi ställde oss i denna uppsats var på vilket sätt det framkom kännedom

bland enhetschefer och medarbetare vad god kvalitet enligt Socialtjänstlagen och

Socialstyrelsens rekommendationer innebar, samt hur man arbetade för att kvalitetskraven

skulle vara av god kvalitet i verksamheterna.

I Socialtjänstlagen 3 kap.3 § framkommer att insatser inom socialtjänsten ska vara av god

kvalitet, detta innebär att för utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det empiriska materialet visar att samtliga

medarbetare har den grundkompetens som krävs i och med sin undersköterskeutbildning för

att säkerställa att arbetet kring omsorgstagaren utförs med god kvalitet. Det framkommer att

både enhetschefer och medarbetare är väl medvetna om att en grundläggande kompetensen är

avgörande för att kunna ge en vård och omsorg av god kvalitet enligt socialtjänstlagen. Vidare

står stadgat i Socialtjänstlagen 3 kap.3 § att kvaliteten i verksamheten systematiskt och

fortlöpande ska utvecklas och säkras. Här visar det empiriska materialet på att

omsorgsgivarna utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheterna fortlöpande i arbetet runt

omsorgstagaren samt gemensamt med enhetschef i samband med personalmöten var sjätte

vecka. Vidare framkommer det att alla avvikelser dokumenteras som därefter tas upp i så

kallade bokslut en gång om året. Det empiriska materialet visar även att verksamheterna

försöker säkerställa kvaliteten genom att införa olika metoder som att arbeta salutogent, vilket

innebär att ta tillvara det friska hos varje individ samt införa tjänstegarantier som innebär att

varje omsorgstagare ska vara berättigad till olika tjänster som verksamheten utlovar för en

god kvalitet.
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Vidare visar det empiriska materialet på att enhetscheferna var väl medvetna om de

rekommendationer Socialstyrelsen satt upp och de anser att det är politiker och högre

tjänstemän som beslutar vilka mål och riktlinjer man ska arbeta efter för att uppnå dessa

rekommendationer. Tillsammans med medarbetarna ska enhetscheferna sedan omformulera

dessa mål och riktlinjer till sin verksamhet. Det empiriska materialet visade även på att

medarbetarna inte är lika väl medvetna om de mål och riktlinjer som fanns uppsatta utan de

poängterar att det oftast är ”fina ord på ett papper”. En slutsats av denna uppsats visar även att

det finns olika erfarenheter av kvalitetssäkringen av verksamheten bland medarbetarna, och

att man som omsorgsgivare efterlyser ett mer lättarbetat material för att kunna utvärdera och

redovisa kvalitet. Att som omsorgsgivare även få vara mer delaktig i kvalitetsarbetet är något

man som underställd i en kommunal verksamhet efterfrågar. Vi vill som författare

understryka det som belystes i delen, uppsatsens trovärdighet att vi är fullt medvetna att de

intervjuer med enhetschefer och medarbetare inom äldreomsorg som stått till grund för vår

uppsats inte representerar en generell syn på hur omsorgsgivaren uppfattar vad god kvalitet

inom äldreomsorg är. Vi är även medvetna att andra val av tema och intervjufrågor kan ha

påverkat uppsatsens trovärdighet. Något som vi uppmärksammat är att det varit svårt att finna

relevant litteratur och tidigare forskning kopplad till valt ämne som har publicerats inom det

senaste decenniet, vilket anses kan ha begränsat kopplingen till vårt resultat. I diskussioner

har vi dragit slutsatser om att det inom en framtid troligen kommer publiceras forskning inom

detta ämne, detta eftersom det i dagsläget förs mycket kritiska diskussioner i media kring

kvalitet i äldreomsorg. Avslutningsvis vill vi som författare av denna uppsats reflektera

tillbaks till vår titel, God kvalitet i äldreomsorg, fina ord på ett papper eller verklighet? Vi

anser att detta delvis stämmer då det i det empiriska materialet framkommer att

omsorgsgivaren på grund av resursbrist har svårigheter att implementera de mål och riktlinjer

som politiker och tjänstemän satt för att uppnå en god kvalitet i arbetet kring omsorgstagaren.

Detta då flertalet av omsorgsgivarna upplever att dessa mål och riktlinjer ofta är fina ord på

ett papper. Vi anser att det ändå framkommer att omsorgstagarna får en vård och omsorg av

god kvalitet.

6.2 Förslag till fortsatt forskning
Vi har medvetet valt att inte belysa omsorgstagar- och anhörigperspektivet, dels av

utrymmesskäl för en c-uppsats omfattning samt att vi gemensamt valt att endast studera

kvalitet i äldreomsorg utifrån ett enhetschef- och medarbetarperspektiv. Vi anser båda att
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omsorgstagar- och anhörigperspektivet är mycket viktiga aspekter att belysa för att studera

kvalitet i äldreomsorg och detta är något vi båda är överens om att vi skulle vilja se en fortsatt

forskning runt. Detta dels för att kunna studera hur de ser på kvalitet i äldreomsorg samt att

man genom att belysa alla berörda parter i äldreomsorgen ökar validiteten för en studies

resultat kring ett fenomen/problem.
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Gävle 2011-10-26 Bilaga 1

Informationsbrev om studie

Vi heter Eva Birgersson och Marielle Holmgren och är studenter vid Högskolan i Gävle.Vi

läser den sjunde och sista terminen på Socionomprogrammet, inriktning äldre och

funktionshindrade.

Vi har just inlett vårt examensarbete som består i att skriva en c-uppsats i sociologi. Eftersom

vi båda har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg anser vi det både intressant och spännande

att studera detta område.

Det övergripande syftet med vår uppsats är att studera hur kvalitetskraven enligt

Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens rekommendationer uppnås, utifrån två kommunala

äldreboenden. Din uppgift i vår studie kommer att vara att under en intervju svara på frågor

utifrån fem olika teman; ledarskap, kompetens, arbetsmiljö, bemötande samt

utvärdering/kvalitetssäkring. Vi vill informera om att deltagandet i intervjun är helt frivillig

och kan avbrytas när som helst. Uppsatsen kommer att i första hand läsas av vår handledare

och examinator, men även av andra studenter. Den kommer sedan att finnas tillgänglig via

Högskolans bibliotek. Vi vill även informera om att det som kommer fram under intervjuerna

behandlas helt konfidentiellt, det vill säga att ditt namn inte kommer att finnas med i

uppsatsen och den information som du ger oss kommer inte att kunna härledas till dig.

Vid frågor kontakta oss gärna

Med vänliga hälsningar

Eva Birgersson – student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle,

Telefonnummer: XXX-XXX XX XX.

Marielle Holmgren - student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle,

Telefonnummer: XXX-XXX XX XX

Handledare: Barbro Josefsson, Universitetsadjunkt, Telefonnummer: XXX-XX XX XX

Tack för Er medverkan!
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Intervjuguide 1 Enhetschef Bilaga 2

Ledarskap

 Vad innebär ledarskap för dig, hur definierar du ledarskap?

 Hur vill du att dina medarbetare skall se på dig som ledare?

 Hur ser du på dina medarbetare, och hur vill du att ditt ledarskap skall påverka

deras arbete?

Kompetens

 Vilken utbildning har du?

 Finns det någon kompetensutveckling för de anställda? Hur ser detta ut?

 Har verksamheten någon given metod man arbetar efter, och har arbetet kring

individen förbättrats sedan den infördes och isåfall hur?

Arbetsmiljö

 Hur anser du att arbetsmiljön är just på din enhet?

 Vilka arbetsmiljöfrågor tycker du är viktigast och bör prioriteras högst?

 Vad kan du som enhetschef göra för att dina medarbetare ska trivas och må bra på

arbetet?

Bemötande

 Vilka egenskaper och vilka kunskaper anser du att man behöver i mötet med

omsorgstagaren?

 Beskriv vad värdigt bemötande innebär för dig?

 Hur mycket självbestämmande har omsorgstagaren och hur ser man det?

Utvärdering/Kvalitetssäkring

 Hur informeras medarbetarna om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för

verksamheten? Hur följs det upp?

 De mål och riktlinjer som ligger som grund för verksamheten, har man format dessa

gemensamt med medarbetarna?

 Hur ofta kvalitetssäkras alternativt utvärderas verksamheten, och hur genomförs detta?

Avslutande fråga

 Är det något som du vill tillägga eller är det något som du tycker att vi glömt att fråga?
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Intervjuguide 2 Medarbetare Bilaga 3

Ledarskap

 Hur definierar du ett bra ledarskap?

 Hur ser du på din chef, och hur vill du att dennes ledarskap ska påverka ditt arbete?

Kompetens

 Vad har du för utbildning?

 Finns det möjlighet för fortbildning här? Hur ser detta ut?

 Har verksamheten någon given metod du arbetar efter, och har arbetet kring

omsorgstagaren förbättrats sedan den infördes och i såfall hur?

Arbetsmiljö

 Trivs du med ditt arbete?

 Hur är arbetsmiljön på denna enhet?

 Hur upplever du ditt arbete?

 Kan du beskriva hur kommunikationen mellan dig och din chef ser ut?

Bemötande

 Vilka egenskaper anser du att man behöver i mötet med omsorgstagaren?

 Beskriv vad värdigt bemötande innebär för dig?

 Hur mycket självbestämmande har omsorgstagaren och hur ser man det?

 Skulle du själv vilja bo här när du blir gammal om behovet uppstår?

Utvärdering/Kvalitetssäkring

 Är du medveten om de mål och riktlinjer som finns uppsatta för verksamheten? Följs

det upp?

 Har du som medarbetare kunnat påverka de mål och riktlinjer som ligger som grund

för verksamheten? På vilket sätt?

 Hur ofta kvalitetssäkras alternativt utvärderas verksamheten, och hur genomförs detta?

Avslutande fråga

 Är det något som du vill tillägga eller är det något som du tycker vi glömt att fråga?


