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Framtidens äldreomsorg

Dokumentet du håller i din hand har skapats för att peka ut riktningen
på Socialnämndens arbete med och för kommunens seniora medborgare.
Den baserar sig på arbete i samtalsgrupper, så kallade fokusgrupper,
bestående av inbjudna medborgare, politiker och medarbetare och
fastställdes av Socialnämnden 2011-12-06.
Samtalen syftade till att få fram tankar och idéer kring hur våra seniorer i
Staffanstorp tänker sig framtidens äldreomsorg.
Ett antal fokusområden har fastställts och med dessa som grund har
Seniorplattformen skrivits. Seniorplattformen ska vara ett levande verktyg
för att föra utvecklingen framåt så att vår strävan mot Sveriges bästa
livskvalitet för äldre kan nås och utvecklas.		

Liliana Lindström
Socialnämndens ordförande

Ingela Löfberg
Vård- och omsorgschef
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Övergripande ambitioner
och utgångspunkter

Att leva sitt liv väl
Socialnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska ha
Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Folkhälsoinstitutet skriver att det finns
fyra områden som är speciellt viktiga för att man som äldre ska må bra. Dessa
fyra områden kallas de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och omfattar:
•
•
•
•

delaktighet och meningsfullhet
social gemenskap
fysisk aktivitet
bra matvanor

Livskvalitet har även en subjektiv sida. Även om Folkhälsoinstitutets fyra
hörnpelare är väl tillgodosedda kan man tycka att livet lämnar en del i övrigt
att önska, eller tvärtom, även om inte alla punkterna är uppfyllda kan man
tycka att man har ett bra liv. Livskvalitet blir därmed en personlig upplevelse.
Det går därför inte att sätta exakta och mätbara mål för ambitionen Sveriges
bästa livskvalitet för seniorer. Det socialnämnden avser med ”Sveriges bästa
livskvalitet” är att var och en ska kunna leva sitt liv så väl som möjligt.
Att leva sitt liv innebär att i så stor utsträckning som möjligt kunna välja sitt
liv, och inte att leva ett liv andra väljer åt en. Möjligheten att välja blir därmed
den viktigaste utgångspunkten för socialnämndens arbete med kommunens
seniora medborgare. Detta gäller oavsett om man har behov av kommunens
vård, omsorg och service eller om man klarar sig helt själv.
Den verksamhet som socialnämnden ansvarar för ska därför präglas av att se
möjligheter, erbjuda valfrihet samt utgå från varje persons egen idé om vad
som är ett bra liv. Socialnämndens övergripande ambition blir därmed att
bidra till att göra det lätt för varje enskild senior att leva sitt liv väl.
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En gemensam
angelägenhet

Ett liv består av ett nästan oändligt antal ingredienser. Några få av dem
ligger inom socialnämndens beslutsområde. I arbetet med att göra det
möjligt för våra seniora medborgare att leva sitt liv väl är därför många fler
aktörer involverade.
Det kan röra sig om andra kommunala verksamheter, andra offentliga
organisationer, upphandlade utförare, det lokala näringslivet, föreningar
och enskilda medborgare. Utan alla dessa skulle många valmöjligheter inte
existera eller ens kunna komma till stånd.
Socialnämndens ambition är att genom sitt arbete uppmärksamma det
arbete dessa aktörer gör och visa på vilket sätt de bidrar till, eller kan bidra
till, socialnämndens ambition för arbetet med kommunens seniora medborgare.
En annan aspekt är att det finns organisationer som har till uppgift att
sköta vissa samhälleliga ansvarsområden. Det är socialnämndens ambition
att samarbeta med dessa likväl som att påverka dem så att deras ansvarsområden fungerar tillfredsställande.
Det är också socialnämndens ambition att när det så är önskvärt initiera,
påverka och stödja samarbeten med och mellan olika aktörer i syfte att ta
tillvara på eller stärka den potential som finns i samhällets samlade kraft
och förmåga.
För att bidra till att samhällets samlade kraft tas tillvara på bästa sätt ska
socialnämndens arbete med samhällets övriga aktörer präglas av öppenhet,
tydlighet och samarbete.
Plattformen är till för att peka ut riktningen på arbetet med kommunens
seniora medborgare under perioden 2011-2015.
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Fokusområden 2011-2015
Inledning

Genom ett antal fokusområden konkretiseras det socialnämnden ser som
särskilt angeläget att stärka under perioden. Det innebär dock inte att det
som görs idag men inte specifikt lyfts upp, ska hamna i skuggan. Tvärtom,
en ständig förbättring av det befintliga utgör grunden för utvecklingen av
verksamheten.
Arbetet med att ta fram plattformen genomfördes under våren 2011. Till
grund för arbetet ligger framförallt fyra fokusgrupper med brukare,
boende, anhöriga, pensionärer, frivilliga, anställda och föreningsrepresentanter
om totalt 60 personer. I fokusgrupperna framkom det önskemål, klagomål,
synpunkter, farhågor, erfarenheter med mera, om hur det är att vara senior i
allmänhet och i Staffanstorp i synnerhet.
Resultatet från fokusgrupperna utgör, tillsammans med kommunens vision,
Framtidens kommun och Mandatperiodsbeställning 2011-2014, basen för
prioriteringen av fokusområdena. Inom varje fokusområde finns en kort
beskrivning av bakgrunden till respektive område; det vill säga vilket problem,
fråga eller situation som avses. Därefter följer socialnämndens ambition inom
området. Hur, när och i vilken omfattning arbetet med att realisera plattformens ambitioner ska ske beslutas inom ramen för det budgetarbete som
sker varje år.
Områdena är uppdelade på två större grupper. Den ena är socialnämndens
ambitioner för den enskilde medborgarens upplevelse av sin situation –
medborgarperspektivet – och den andra är socialnämndens ambitioner för det
egna arbetet – verksamhetsperspektivet.
För att säkerställa kvaliteten i det som levereras till medborgarna från verksamheten kommer också ett utvecklingsarbete påbörjas, i vilket socialnämndens ambitioner kommer att brytas ned för att bilda ett antal kvalitetsdeklarationer.
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Medborgarperspektivet:
Det ska vara lätt att
leva sitt liv väl
Delaktighet, meningsfullhet och social gemenskap
Bakgrund:

Tillgången till aktiviteter är ofta en central fråga både för en meningsfull
tillvaro och för social gemenskap. Vilken sorts aktiviteter som är av intresse
eller tidpunkten för dem är däremot något som ändras med tiden. Det är därför viktigt att önskemål om olika aktiviteter eller tidpunkten för dem relativt
enkelt kan prövas och omprövas. När det gäller tillgängligheten är det också
viktigt att uppmärksamma hur de aktiviteter som erbjuds påverkar vilka som
väljer att delta. Det kan till exempel röra sig om grupper av människor vars
intressen eller villkor av olika skäl förbises.
Fysiska och sociala aktiviteter kommer ofta i fokus när man pratar om
aktiviteter, men behovet av kulturella och existentiella aktiviteter får inte
glömmas bort. De kan berika och beröra ens egna inre liv, men också erbjuda
goda möjligheter till samspel och samtal med andra om livets glädjeämnen
och angelägenheter.
Seniorerna är även en stor resurs i samhället. De är många och de flesta är relativt friska. Det finns därför många som har lämnat arbetslivet men som ändå
skulle vilja bidra med sin kraft och sitt engagemang på olika sätt. Det är något
som bör tas tillvara, både för den enskildes skull och för samhällets.
Ambition:

•
•
•

Det ska vara lätt att finna eller skapa en aktivitet som passar en
Det ska vara lätt att få tillgång till upplevelser av kulturell och existentiell
art
Det ska vara lätt att hitta en plats i tillvaron där man känner sig produktiv
och behövd
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Fysisk aktivitet
Bakgrund:

De flesta seniora medborgare klarar sig utmärkt utan någon särskild insats
från kommunens sida. Ju mindre rörlig man blir desto svårare blir det
emellertid att utöva fysisk aktivitet, att handla och tillreda den mat man vill
äta eller att ta sig till olika aktiviteter.
Förebyggande friskvård genom promenader, träning på gym eller liknande är
därför ofta grunden för att många andra saker ska fungera väl i livet. Tillgång
till trygga och tillgängliga gångstråk, grönområden och cykelvägar är exempel
på sådant som underlättar för den enskilde att skapa eller upprätthålla goda
motionsvanor även när rörligheten minskar.
Ambition:

•

Det ska vara lätt att skapa och upprätthålla hälsosamma vanor

Bra matvanor
Bakgrund:

Kosten och ett bra näringstillstånd har stor betydelse för välbefinnandet
antingen man är sjuk eller frisk. Maten har inte bara en fysiologisk betydelse
utan är också en källa till livskvalitet ur ett socialt perspektiv.
När det gäller kosten bedrivs idag ett utvecklingsarbete för att förebygga
ohälsa relaterad till kost- och näringsintag.
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Bland annat genomförs en studie gällande undernäring och formerna för
matdistribution ses över.
Ambition:

•
•

Det ska vara lätt att äta bra mat
Det ska vara lätt att äta mat man tycker om

Information och kommunikation
Bakgrund:

Vi översköljs dagligen av en mängd information. Det vi hör genom radio och
TV och det vi läser i tidningar ger en bild av äldre och deras villkor baserad
på vad som händer i Sverige som helhet. Denna bild stämmer oftast inte med
vad som gäller i Staffanstorp. För att undvika obefogad oro är det av vikt att
så många som möjligt vet vilken hjälp man kan få och hur man kan få det i
just Staffanstorps kommun.
Ambition:

•
•

Det ska vara lätt att ta reda på vad som gäller
Det ska vara lätt att ta reda på vad som är på gång
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Verksamhetsperspektivet:
Utveckling, kommunikation
& samarbete

Ständig förbättring av det befintliga
Bakgrund:

En bra verksamhet utvecklas ständigt i takt med nya rön och i takt med brukarnas behov och önskemål. För att en bra verksamhet ska bli än bättre krävs
kunskap och information som kan omsättas i praktisk handling.
En annan potential för förbättring är ett utökat och förbättrat samarbete mellan olika verksamheter. Tillsammans kan man ibland åstadkomma mer än var
och en för sig.
All verksamhete ska sätta livskvalitet, valfrihet och trygghet i fokus samt genomsyras av ett gott socialt innehåll i form av delaktighet och aktiviteter.
Ambition:

Att ligga i framkant vad gäller utvecklingen inom området. Det gäller såväl
forskning och utveckling som samarbetsformer och det sociala innehållet i
verksamheten

Boende
Bakgrund:

Det finns behov av flera olika sorters boenden. De trygghetsboenden som
utvecklats i kommunen är eftersökta och efterfrågan på egna boenden med
tillgång till gemensamma utrymmen och lätt och snabb tillgång till personal
kommer troligen inte att minska.
Ambition:

•
•

Att verka för ett varierat utbud av trygga boendeformer för seniorer
Att de par som så önskar ska få bo tillsammans
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Hemvård
Bakgrund:

Hemvården kan tillgodose de behov som finns gällande service, omvårdnad
och sjukvård i hemmet. Den är för många en viktig kontakt med omvärlden.
Dess påverkan på människors liv är stor. Det kan gälla hur tjänsten genomförs, vilka som genomför den eller vilken kunskap och information personalen har om olika saker. Det är viktigt att den person som har behov av stöd
ges möjlighet att få vara delaktig och kan påverka sin vardag. Önskemål om
utrymme för det spontana ’lilla extra’, är också viktigt för att känna att hemvården fyller den funktion man ser som önskvärd.
Ambition:

•
•

Hemvården ska skapa trygghet, ge omvårdnad och stöd.
Den ska också vara en källa till glädje och information.

Handläggning
Bakgrund:

När det gäller livskvalitet kan det finnas motstridiga intressen. Vad som är ett
’bra val’ för en person kan innebära påfrestningar eller inskränkningar i någon
annans liv. När det gäller nära anhörig kan detta vara en svår bit att tala om
utan att känna sig illojal eller egoistisk.
Det är därför av vikt att handläggningen av olika insatser är lyhörd inte bara
för brukarens eller vårdtagarens behov och önskemål utan även för de närståendes. Det är minst lika viktigt att all dokumentation och de beslut som
handläggningen genererar är begriplig och väl motiverad.
Ambition:

•
•

Medborgaren ska få den hjälp han eller hon behöver
Handläggningen ska vara snabb, enkel, korrekt och personlig samt inkludera det sociala system som finns kring varje person
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Samhällets utveckling
Bakgrund:

De närmaste åren händer det mycket i Staffanstorp. Ett exempel är
kommunens ambition att växa i antal invånare. Vad innebär det för seniorerna
eller verksamheten riktad mot seniorerna, när fokus riktas mot exploatering,
bygga förskolor, skolor och idrottsplatser? Hur går det till exempel med
boendeformer, grönområden, gång- och cykelvägar och deras tillgänglighet
för seniorer?
Att veta vad som gäller skapar trygghet och minskar oro. Den andra aspekten
av information och kommunikation är att det finns mycket som händer som
man inte vet om. Det ordnas en mängd aktiviteter, av ett flertal olika aktörer,
som det ibland kan vara svårt att hålla ordning på eller få reda på. Det kan
innebära att man missar att göra det man skulle vilja, trots att det hade varit
möjligt.
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Det seniora perspektivet har en viktig plats i kommunens långsiktiga strategi
Framtidens kommun, som antogs i kommunfullmäktige i november 2009.
Nu är det viktigt att se till att perspektivet inte glöms bort när planerna ska
genomföras, men också att öppet kommunicera och diskutera hur
expansionen påverkar livet som senior i Staffanstorp.
Ambition:

•

Att bevaka och säkerställa de seniora medborgarnas behov när
kommunens expansionsplaner ska realiseras

En gemensam angelägenhet
Bakgrund:

Socialnämnden kan endast delvis påverka de många saker som avgör om varje
enskild medborgare tycker sig kunna leva sitt liv väl. Det är därför av vikt att
på olika sätt uppmärksamma, stödja och påverka alla de insatser som görs
eller kan göras av andra än socialnämnden själv samt att ha goda relationer
och samarbeten med olika aktörer för att ta tillvara på den samlade kraften i
samhället. Det kan gälla vad den enskilde medborgaren kan göra för sig och
sin omgivning, likväl som vad andra offentliga, privata eller ideella organisationer kan erbjuda.
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Två områden som ligger utanför kommunens ansvarsområde, men som är
centrala för dess medborgare, är den vård som erbjuds av hälsovalsenheter
(vårdcentral) och kollektivtrafiken. Tillgång till god vård med god tillgänglighet är grundläggande för att känna trygghet i dagens Sverige, inte minst när
man blir äldre.
Att kunna ta sig till olika ställen är en annan grundläggande aspekt som har
att göra med upplevelsen av frihet och förmågan att kunna upprätthålla ett
socialt och aktivt liv. Utöver den ordinarie kollektivtrafiken är färdtjänst och
handikapptillstånd två områden som påverkar möjligheterna att förflytta sig.
Ambition:

•
•
•
•

Staffanstorp ska vara ett väl fungerande men också ett hjälpsamt samhälle.
Socialnämnden ska verka för ett gott samarbete med övriga huvudmän,
till exempel hälsovalsenheter.
Tillgängligheten till hälsovalsenheterna ska vara god.
Det ska vara lätt att ta sig inom kommunen.
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Uppföljning och kommunikation
Bakgrund:

En bred delaktighet i utvecklingen av socialnämndens arbete med kommunens seniora medborgare är viktigt för att hela tiden kunna förändra arbetet
i takt med samhället. En grundförutsättning för medborgarnas engagemang
och delaktighet är en öppen och tillgänglig redovisning av ambitioner och
prioriteringar samt uppföljningar av arbetssätt, kvalitet och resultat inom de
verksamheter kommunen ansvarar för.
Kvalitetsuppföljningar av den löpande verksamheten såväl som uppföljning
och redovisning av plattformsarbetet ska därför regelbundet genomföras och
vara lätt åtkomligt via olika media.
Valfrihet och trygghet är två andra aspekter av uppföljning och kommunikation. Att veta hur olika verksamheter arbetar gör det lättare att välja eller välja
bort, men det är också tryggt att veta att de olika verksamheterna följs upp,
samt vart man kan vända sig om man inte är nöjd med den levererade
tjänsten. Öppenheten gör eventuella brister publika men så kan även eventuella åtgärdsprogram bli. Öppenheten kan driva på utvecklingsarbetet inom
enskilda verksamheter, men den kan också bidra till en god demokratisk
dialog då olika val och prioriteringar och dess konsekvenser, öppet diskuteras
och redovisas.
Ambition:

•

Uppföljning av verksamheterna såväl som plattformen ska präglas av
öppenhet och tillgänglighet

15

Grafisk formgivning & Foto: Lisbeth Svensson, Foto: Patrik Behm-Fransson, Magnus Malm, Taina Ahola och Ulrika Vendelbo.

245 80 Staffanstorp
046-25 11 00
voms@staffanstorp.se
www.staffanstorp.se

