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Sammanfattning

Svensk äldreomsorg har diskuterats i media under våren 2002. Brister har
uppdagats och två av de allvarligaste är svårigheterna att rekrytera utbildad
personal och att personalen i så hög utsträckning är långtidssjukskriven.
Orsakerna till de kostsamma långtidssjukskrivningarna är framför allt psykiska.
Dessutom ökar andelen äldre i samhället och dessa kommer att behöva alltmer
hemsjukvård ju äldre de blir. Hemtjänstpersonalens arbetssituation är därför
intressant att studera och syftet med denna studie var att undersöka vilka av
deras arbetsuppgifter som var extra krävande ur ett kognitivt perspektiv. Vid
studiebesök uppmärksammades att ständig informationsöverföring skedde.
Studiebesöken följdes upp med fältstudier, intervjuer och enkäter. Resultaten
visar klart att personalen upplever oro för att glömma vidarebefordra
information, att många har minneslappar i fickorna och att de ofta fått vetskap i
efterhand om information som inte nått dem. Glädjande är att de flesta, trots viss
ovana, anser sig vara positiva till ny teknik i hemtjänstarbetet.
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Förord

Jag har haft förmånen att få arbeta med ett mycket intressant projekt under
vårterminen 2002. Denna stimulerande uppgift, i kombination med mycket
positiv och kreativ handledning, vilken för mig varit väldigt värdefull, har hjälpt
mig att behålla motivationen och inspirationen hela vägen fram till målet.

Att mitt examensarbete skulle komma att handla om hemtjänstpersonal och
deras arbetssituation, var inget som jag anade när jag tog kontakt med min
gamle skolkamrat Mats Juhlin från högstadietiden i Skinnskatteberg. Han blev
länken, och får därmed anses som ”ansvarig”, för att jag i samråd med Carl
Aspenberg på Attendo Systems AB och Ulrik Olofsson vid IBV Linköpings
universitet, kom fram till att genomföra det läsaren nu håller i sin hand.

Något som känns extra roligt är att jag sedan tidigare faktiskt har viss erfarenhet
av hur det fungerar inom hemtjänsten. Jag fick nämligen som barn följa med
min mormor när hon i slutet av 60-talet arbetade som hemsamarit hos de gamla.
Jag minns de hårda karameller som jag fick smaka hos gamle smeden August
och hos tant Augusta, där jag satt på en stol och väntade på att mormor skulle bli
klar. Senare blev hemtjänsten även min mammas arbete under flera år. Hon åkte
fram och tillbaka på cykel eller med bil till de gamla som ringde både tidigt och
sent, vardag som helgdag, när de ansåg sig behöva ha hjälp. Därför vill jag till-
ägna denna uppsats alla dessa fantastiska kvinnor, min mormor och min
mamma, och en och annan man, som arbetat hårt och fortfarande arbetar hårt för
att hjälpa andra, och till dem som i framtiden ska ta hand om mig när jag blir
gammal.

Utan mycket välvilliga och tillmötesgående chefer, personal och vårdtagare från
de olika hemtjänstområden där jag gjort min studie, hade detta arbete inte varit
möjligt. Jag är mycket tacksam för att de så generöst delade med sig av sina
kunskaper och erfarenheter och att alla vårdtagare, vissa också med anhöriga, så
oreserverat släppte in mig i sina hem.

Förutom ovan nämnda personer vill jag sist, men inte minst, framföra mitt
varma tack till min underbara familj. Jan, Emelie, Erik och Emanuel har fått
avstå mycket och utstå ännu mer under tiden jag arbetat med detta projekt.

Vikbolandet i juni 2002

Ann-Kristin Båvemyr
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Informationsöverföring i hemtjänsten ur ett kognitivt perspektiv

Under senvintern och våren 2002 nåddes vi av ett flertal uppmärksammade fall i
media rörande missförhållanden inom äldrevården i Sverige. Det var bland annat
Gislavedsfallet (Aftonbladet, 020125) med misshandel av en gammal dement
kvinna. Där visade en utredning (Kvickström, 2002) att orsakerna till det in-
träffade var flera, men i huvudsak gick de att finna i den platta organisation som
var tänkt att ge personalen större medbestämmande. Andra orsaker var bristande
stöd och handledning, för hög arbetsbelastning för arbetsledarna med för stor
personalgrupp vars utbildning låg många år tillbaka i tiden, brist på fortbildning,
underbemanning och ett väldigt påfrestande arbete som ställer allt högre krav på
både personalen och arbetsledningen.

Det skrevs också om Tierpfallet (Aftonbladet, 020220) där ett antal äldre avled
på grund av dåligt varmhållen mat. Bakterietillväxten som skedde skulle inte
vållat friska människor någon skada, men det blir betydligt allvarligare när
sådan mat serveras till gamla som ofta är multisjuka och därmed mycket
känsligare. Det konstaterades också att många kommuner serverar fel mat på fel
sätt till de gamla (Aftonbladet, 020222). Dessutom kan bristande kunskaper om
hygien hos personalen, som både hanterar blöjor och mat, få förödande
konsekvenser.

Samtidigt kom larmrapporter över de ökade kostnaderna för den allt mer
accelererande andelen långtidssjukskrivna (Norrköpings Tidningar, 020115).
Riksförsäkringsverkets statistik visade att långtidssjukskrivningarna framför allt
ökade bland de unga kvinnorna inom vårdyrkena. Orsakerna till dessa sjuk-
skrivningar var inte som tidigare inom vården relaterade till fysiska besvär, utan
nu handlade det om psykiska symptom såsom stress, oro, ångest och
depressioner (RFV, 2002).

Som om detta inte vore nog hördes röster från flera kommuner om att de hade
svårigheter att rekrytera yngre, utbildad personal till äldrevården. Efterfrågan på
vårdpersonal är redan i dagsläget stort och fram till år 2015 skulle var tredje
ungdom behöva välja vårdyrket för att täcka det förväntade behovet. Eftersom
detta troligtvis inte kommer att ske, kommer två av tre jobb att tillsättas med
outbildad personal. Därför framförs nu krav om höjda löner, förändrad arbets-
organisation och förbättrade karriärmöjligheter för att göra vårdyrkena attraktiva
och för att locka fler unga till vården. Dessutom måste de långtidssjukskrivna
och de deltidsarbetslösa tas om hand på ett bättre sätt (Norrköpings Tidningar,
020528).

Att ta hjälp av teknik kan vara ett av flera sätt att försöka lösa några av ovan-
stående problem. Från statligt håll har initiativ tagits att utveckla mobila tjänster
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för användning i hemtjänst och omsorg. Vinnova, verket för innovationssystem,
kommer därför att satsa sju miljoner kronor år 2002 på olika projekt som kan
påvisa behovet och nyttan med trådlös informationsteknik. Redan idag finns på
försök i flera kommuner smarta kort, streckkodsläsare och handdatorer (Ny
teknik, 020314). Mottagandet och resultaten av nya tekniska lösningar har varit
skiftande och ännu återstår sannolikt mycket arbete för att finna den lösning som
är ur både ekonomi- och användarperspektiv mest fördelaktig.

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde
där tänkande, språk och kommunikation studeras. Den moderna tekniska ut-
vecklingen har väckt nya frågeställningar och därför behövs kunskap om
människans förmågor och begränsningar. Från att tidigare försökt anpassa
människan till tekniken har nu kognitionsvetenskapen som en av sina uppgifter
att försöka vända på detta och istället anpassa tekniken efter människans förut-
sättningar. Den ökande mängden av information, sortering, urval, bearbetning
och förmedling utav den, har på många arbetsplatser blivit så stor att det nu
krävs tekniska hjälpmedel för att vi som människor ska klarar av att hantera allt.

Utgångspunkten för denna studie blev därför att undersöka hur en personal-
grupps arbetssituation såg ut inom äldreomsorgen, hemtjänstpersonalen. Detta
för att försöka skapa en bild av om det eventuellt finns något bland deras arbets-
uppgifter som skulle kunna förändras eller förenklas för att underlätta deras
arbete kognitivt. Som ett resultat av detta formulerades i inledningsskedet
följande frågeställning:

Finns det någon form av teknisk lösning, befintlig eller eventuell ny, som skulle
kunna underlätta för hemtjänstpersonalen att på ett effektivare, säkrare
och/eller mindre stressfyllt sätt utföra sina arbetsuppgifter, så att det gagnar
både dem och vårdtagaren på ett positivt sätt?
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Definition av begrepp

Dagverksamhet – stöd enligt socialtjänstlagen eller insats enligt hälso- och
sjukvårdslagen i form av behandling och rehabilitering under dagtid till
personer med till exempel åldersdemens, psykiska funktionshinder samt
personer i övrigt med behov av behandling och rehabilitering.

Gruppboende – en särskild boendeform för grupper om cirka sex till tio
personer med särskilda behov. De boende har egna lägenheter men också
tillgång till gemensamhetslokal för till exempel måltider och aktiviteter.

Korttidsvård/korttidsboende – tillfälligt boende i särskilda boendeformer
förenat med behandling, rehabilitering och omvårdnad för bland annat
avlösning, växelvård och eftervård.

Långtidssjukskrivning - vid sjukskrivning 60 dagar eller längre.

Ordinärt boende – boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller
motsvarande till skillnad från särskilda boendeformer.

Servicehus – för de med behov av både individuellt stöd och trygghet
genom ständig närhet till personal. Boendet innebär eget hyreskontrakt med
egna möbler i fullt utrustade lägenheter med tillgång till hemvård efter
behov.

Särskilda boendeformer – avser boendeformer med olika miljöer och
program för vård och omsorg. När det inte går att anpassa den egna
bostaden längre och/eller vårdbehovet är större än hemtjänst och
hemsjukvård kan tillgodose, exempelvis gruppboende, servicehus och
korttidsboende.

Vårdtagare – den person som blir hjälpt av vårdpersonal. Flera författare,
personal och chefer inom vården använder även begreppen klient, brukare,
gammal, äldre, pensionär eller boende i samma betydelse.
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Som inledning till undersökningen genomfördes ett antal studiebesök. Syftet
med dessa besök var att få en första inblick i hur en vanlig arbetsdag ser ut för
hemtjänstpersonalen och för att försöka hitta vilka moment i deras arbets-
situation som verkade vara extra arbetskrävande ur ett kognitivt perspektiv.

Studiebesök
Genomförandet av denna undersökning har krävt deltagande från fem olika
hemtjänstområden. Dessa benämns i texten som A, B, C, D och E. Som ett
första moment i undersökningen gjordes fyra studiebesök vid två hemtjänst-
områden, A och B, i en medelstor mellansvensk kommun. Det första besöket,
vid A, genomfördes i en stadsdel med ett område med hyreshus enbart för
personer över 55 år. Den personalgruppen som arbetade här kallades för inne-
gruppen och de hjälpte de boende enbart på detta hyresområde. Det andra
besöket, fortfarande vid A, skedde i nyare hyreshusbebyggelse blandad med
äldre villabebyggelse och radhusområden. De som arbetade i detta arbetslag
kallades utegruppen och de hjälpte övriga vårdtagare i detta bostadsområde och
här behövdes cykel eller bil för att färdas mellan vårdtagarna.

De två avslutande besöken ägde rum i äldre hyreshusbebyggelse med vissa
inslag av radhus och till detta hemtjänstområde, B, fanns också en tillhörande
dagvårdsverksamhet Under studiebesöken fördes anteckningar om hur många
vårdtagare personalen besökte, vilka sysslor de utförde, hur länge de var hos
varje vårdtagare, hur lång gång/restid de hade mellan vårdtagarbesöken och om
vad de gjorde i grupplokalen. Deltagandet från hemtjänstområdena C, D och E
beskrivs längre fram i rapporten.

Resultat från studiebesöken
Vid en sammanställning av de förda anteckningarna framkom att det framför allt
var tre arbetsmoment som krävde mer tid och ansträngningar än andra. Det
första momentet gällde nyckelhanteringen, det vill säga att hämta och lämna
tillbaka nycklarna till de olika vårdtagarna i nyckelkassaskåpet. Att inte glömma
ta med sig nycklar, att ha med sig rätt nycklar, att inte förlägga någon nyckel hos
någon vårdtagare, att hänga tillbaka nycklarna på rätt plats i nyckelskåpet och att
inte av misstag gå hem med en nyckel i fickan.

Nästa moment rörde allt gällande vårdtagarens matbeställning och levererandet
utav matlådorna. Det finns en beställningslista som ska fyllas i av vårdtagaren
eller med hjälp av personalen. Där väljer vårdtagaren mellan dagens, en
alternativ rätt eller olika specialkoster samt anger vilka veckodagar som mat
önskas. Detta görs för en eller två veckor i taget. Sedan ska listan tas med till
grupprummet där den faxas till köket som ska leverera maten. Därefter ska en
kopia av listan tillbaka till vårdtagaren och varje dag ska det sedan ske en av-
prickning när matlådorna anländer så att rätt maträtt levereras till rätt person. Att
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allt går rätt till är viktigt eftersom vårdtagaren vill ha den mat som beställts på
rätt veckodag, att specialkosten kommer till rätt vårdtagare och för att
betalningen ska bli riktig. Vanligt förekommande är avbeställningar och ny-
beställning även mellan beställningstillfällena. Viktigt att notera är att alla
hemtjänstområden inte har exakt likadana rutiner när det gäller dessa moment.

Det tredje och sista mer övergripande momentet gällde all den mängd med
information som hemtjänstpersonalen ger och får från olika håll under sin
arbetsdag. Det var vårdtagare som frågade om olika saker, meddelanden som
skulle förmedlas till vårdtagare, det gällde frånvarande personal och inringning
av vikarier. Det var medicin som skulle signeras, inköpslistor som skulle
skrivas, hälsotillstånd som skulle meddelas till kollegorna i grupprummet,
matlistor som skulle till vårdtagaren eller till grupprummet och en mängd annan
information av olika karaktär i en aldrig sinande ström.

Undersökningsupplägg
Som ett resultat från studiebesöken beslutades att koncentrera studien på hur
informationsöverföringen gick till eftersom det är en viktig och ibland helt
avgörande faktor för om arbetet ska fungera tillfredsställande eller inte.
Informationsöverföringen berör dessutom på ett eller annat sätt de flesta arbets-
uppgifterna däribland matbeställning/matleveranser och nyckelhanteringen. En
arbetsplan utarbetades enligt följande:

1. Fem arbetsdagars fältstudier genomfördes där informationsöverföringen
specialstuderades hos en personal och nedtecknades i ett i förväg färdig-
ställt protokoll. Detta för att försöka fånga upp hur informationsflödet såg
ut och mellan vilka aktörer den i huvudsak skedde. Vad för slags in-
formation handlade det om, när och var skedde utbytet?

2. Utifrån denna fältstudies protokollanteckningar utarbetades sedan
intervjufrågor rörande hur personalen upplevde den nuvarande arbets-
situationen, deras teknikvana och hur de tänker och känner inför ny
teknik.

3. Därefter skedde två pilotintervjuer på hemtjänstpersonal från område A
för att få en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta och för att se
om frågorna var lagom många och rätt ställda.

4. I nästa skede intervjuades fem personer av hemtjänstpersonalen. Två
personer från område A och tre från område C.

5. Efter intervjuerna, och med hjälp av resultatet från dem, utarbetades en
enkät.
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6. En pilotenkät genomfördes på åtta personer i ett vårdlag vid hemtjänst-
område C. Därefter omarbetades vissa frågeställningar, svarsalternativen
förändrades och två frågor togs bort. Därefter gjordes ytterligare en pilot
på en undersköterska vid ett särskilt boende. Därefter skedde inga för-
ändringar av enkäten.

7. Enkäterna delades ut och samlades in genast när de var ifyllda på vård-
lagsmöten hos tre olika vårdlag, i tre olika hemtjänstområden, A, D och E.

8. Två intervjuer med enhetschefer genomfördes med liknande fråge-
ställningar som deras personal hade besvarat i intervjuer och via enkäten.

Teoretisk referensram

Rapporten fortsätter nu med en teoretisk bakgrund som bland annat behandlar
hur många gamla vi har i Sverige, Socialstyrelsens riktlinjer för god vård om
äldre och funktionshindrade, vad hemtjänstarbete är och hur hemtjänst-
personalens arbetsvillkor ser ut år 2002. Även en beskrivning av långtidssjuk-
skrivningar, informationsöverföring, kognition, beslutsfattande, människors
förutsättningar för informationsteknologi och användningen av datorer och
Internet tas upp. Därefter behandlas vilka metoder som använts, vilka resultat
som erhållits och till sist en resultat- och metoddiskussion.

Andelen gamla i Sverige
Sverige har en av de äldsta befolkningarna i världen. Medianåldern, det vill säga
mittenåldern, där hälften av befolkningen är yngre och den andra hälften är äldre
än medianåldern, var 1995 38,5 år. Den var näst högst i världen, bara Japan låg
högre. Medianåldern för världen var 25,4 år enligt SCB (1999 b), skriver Bengt
Westerberg i Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? (2000).

Äldrekvoten, också kallad äldreförsörjningskvoten, säger hur många personer
över 65 år som ska försörjas av 100 arbetsföra personer mellan 20 och 64 år.
Sverige hade också där en av de högsta siffrorna i mitten på 1990-talet. Andelen
var cirka 30 medan EU-länderna i genomsnitt hade 25 (Westerberg, 2000).

Intressant i sammanhanget är också hur stor andel utav befolkningen som räknas
som äldre. År 1950 var 10 procent av befolkningen 65 år eller äldre, men idag
har den siffran ökat till 18 procent, nästan en fördubbling. Under samma tids-
period har också andelen över 80 år ökat från 1,5 procent till närmre 5, alltså
mer än en tredubbling, enligt Westerberg (2000) som hämtat uppgifterna från
SCB (1999 b).
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Ytterligare en faktor att ta hänsyn till, och som dessutom är svår att bedöma, är
hur stor dödligheten är. Den har felbedömts under flera år i de befolknings-
prognoser som SCB gjort, eftersom vi tenderar att leva allt längre. I mitten på
1970-talet var den genomsnittliga levnadsåldern för män 72 år och för kvinnorna
78 år. Idag ligger den på 77 år för män och på 82 år för kvinnor, vilket är en
större ökning än vad som förutsetts (Westerberg, 2000).

SCB bedömde i början på 1980-talet att andelen över 80 år år 2010 skulle vara
340 000, men redan år 2000, 10 år tidigare fanns det 440 000 över 80 år. De
beräkningar som görs idag säger att år 2010 kommer andelen över 80 år att vara
cirka 500 000, alltså nästan 50 procent fler än vad man trodde för 20 år sedan.
Av detta drar Westerberg (2000) slutsatsen att andelen äldre knappast kommer
att bli mindre än vad SCB räknar med fram emot år 2030. Det sannolika är förr
att andelen blir större.

Av naturliga skäl ökar vård och omsorgsbehovet med stigande ålder. I tabell 1
nedan visas hur fördelningen av åldersgrupperna är i förhållande till hur stort
hjälpbehovet är. Bland 65-79 åringarna erhåller mindre än var tionde någon
form av insats från kommunen och bland dem över 90 år nästan alla
(Westerberg, 2000).

Tabell 1
Andelen i respektive åldersgrupp som bor hemma med hemtjänst respektive i
särskilt boende December 1997, procent

Ålder Hemtjänst
Särskilt
boende Totalt

    
65-79 5,1 3 8,1
79-89 25,4 18,8 44,2
90- 48,5 48,6 97,1

Källa: Socialstyrelsen, Statistik-socialtjänst 1998:7, här hämtad från Westerberg
(2000).

Siffrorna i tabell 1 ligger till grund för, och är en viktig förklaring till den ökade
belastningen inom äldreomsorgen och sjukvården idag. Men omkring år 2010,
när de stora 40-talskullarna blir pensionärer kommer Sveriges befolkning
ytterligare att åldras. Äldrekvoten kommer att öka från dagens 30 till som högst
45 cirka år 2030. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen mellan 20 och 64 år
minskar. Antalet personer 80 år och äldre förväntas öka med cirka 255 000
mellan åren 2015 och 2030 och under samma tid minskar andelen mellan 20 och
64 år med cirka 225 000 (Westerberg, 2000).
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Frågor som genast dyker upp är: Hur ska allt färre i arbetsför ålder kunna klara
av att ta hand om, vårda och försörja allt fler äldre? Hur ska ungdomarna förmås
att välja vårdyrken när status, arbetsvillkor och lön är så dåliga som de är inom
äldreomsorgen idag? Hur ska personalen orka med både den fysiska och
psykiska belastningen som allt fler, och allt sjukare äldre innebär?

För att klara att upprätthålla en bra nivå på äldreomsorgen krävs inte bara en
positiv samhällsutveckling i stort, utan också en positiv sysselsättnings-
utveckling, fortsätter Westerberg (2000). Det kommer att krävas mycket
personal inom äldreomsorgen och det blir absolut nödvändigt att på alla sätt
försöka underlätta deras arbetssituation, om de ska orka med sitt arbete. Detta är
något som Westerberg (2000, s 72) är medveten om och han säger: ”Men man
kan också behöva ägna ökad uppmärksamhet åt arbetslivets villkor för att
undvika att människor slits ut i förtid.”

Redan idag, skriver Westerberg (2000), har ett stort antal kommuner stora
problem att rekrytera personal till äldreomsorgen. Under våren 2000 uppger 80
procent av kommunerna att de har svårt att rekrytera sjuksköterskor och 40
procent har svårt att skaffa fram tillräckligt med undersköterskor och sjukvårds-
biträden. Dessutom spår SCB att dessa problem kan komma att förvärras i
framtiden. Fram till år 2015 förväntas 100 000 personer med omvårdnads-
utbildning försvinna från arbetslivet samtidigt som tillskottet på ny personal bara
beräknas bli en tredjedel därav (SCB, 1999).

Med detta som bakgrund är det rimligt att anta att behovet och efterfrågan på
vård och omsorg kommer att öka och regeringen har via socialstyrelsen
formulerat målsättningen för hur svensk åldringsvård ska bedrivas i
kommunerna.

Nationella mål med äldreomsorgen
Så sent som 1999 trädde de nya nationella målen för äldrepolitiken i kraft. Där
slås fast att:

 äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin
vardag,

 äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
 äldre ska bemötas med respekt, samt
 äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg.

God vård och omsorg innebär att äldre så långt som möjligt ska ges möjlighet att
bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge som de själva önskar. De äldre
ska ha möjlighet att flytta till en särskild boendeform om vårdbehoven är stora.
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De ska ha tillgång till en vård och omsorg som passar alla, det vill säga hänsyn
och utformning måste ske med tanke på Sveriges alltmer mångkulturella be-
folkning. De äldre ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som
yngre människor och de ska kunna lita på att vården och omsorgen håller en god
kvalitet och att personalen kan sitt jobb. God kvalitet innebär att den enskilde
själv ska få välja sina sovtider, att maten är näringsriktig och serveras på
normala tider och att de får äta det de tycker om. Hygienen ska vara god och
läkemedlen användas korrekt. Avslutningsvis ska vårdtagaren få avsluta livet
med värdighet och frid där personliga önskemål ska tillgodoses så långt det är
möjligt. Ingen ska behöva dö ensam (Socialstyrelsen, 1999).

Utbudet av äldreomsorg har minskat ända sedan i mitten av 1980-talet.
Orsakerna är att kommunerna har haft allt svårare att kunna finansiera äldre-
omsorgen, vilket lett till skärpta behovsprövningar. De som nu beviljas hem-
tjänst har ett stort behov av personlig omsorg och tillsyn. Till exempel har
andelen dementa med hemhjälp ökat vilket medfört att hemtjänstarbetet blivit
alltmer fysiskt och psykiskt krävande. I och med det ökade inslaget av sjuk-
vårdsinsatser i hemmet, ökar också kravet på sjukvårdskompetens och flera
kommuner fortbildar nu sin vårdbiträdespersonal till undersköterskekompetens
(Socialstyrelsen, 1999).

Anhöriginsatser
I dag får den samhälleliga hjälpen till de äldre ses som ett komplement till
anhörigas insatser, trots att det från regeringshåll betonats att det är samhällets
ansvar att se till att äldreomsorgen fungerar. De närståendes insatser bör istället
vara frivilliga och ses som ett komplement till samhällets ansvar. Det finns upp-
skattningar som tyder på att omfattningen av den hjälp som familj, släkt, grannar
och vänner står för, är dubbelt så stor som den som samhället ger. Med andra
ord skulle omsorgen om dessa vårdtagare inte klaras utan insatserna från dessa
närstående grupper (Socialstyrelsen, 1999).

Personal
År 1998 var cirka 250 000 personer anställda inom den kommunala äldre– och
handikappomsorgen, se tabell 2. Av dessa arbetade 51 procent deltid, 23 procent
heltid och resterande cirka 25 procent var timanställda. Noterbart är att andelen
anställda inom vården och omsorgen ökat med 6 procent mellan 1995 och 1998
samtidigt som antalet föreståndare och arbetsledare under samma period minskat
med ett hundratal. Vidare konstateras att en fjärdedel av de anställda vård-
biträdena inom kommunal äldreomsorg saknade gymnasiekompetens
(Socialstyrelsen, 1999).
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Tabell 2
Anställda och årsarbetare inom äldre - och handikappomsorgen, november
1998, avrundade tal

Personalkategori Anställda därav heltid Årsarbetare
    
Arbetsledare omsorg 8 200 6 500 7 600
Vårdbiträde, vårdare,
sjv.biträde 147 300 26 900 97 100
Undersköterska,
skötare 57 500 14 600 42 100
Sjuksköterska 11 600 3 800 8 400
Övr. vård o. omsorg 25 500 5 900 17 300

Summa 250 100 57 600 172 600

Källa: Svenska Kommunförbundet, här hämtad ur Socialtjänsten i Sverige
(1999).

Kostnader
Äldreomsorgen är en stor utgiftspost i kommunernas budget. År 1998 be-
räknades kostnaderna för vård och omsorg uppgå till cirka 60 miljarder kronor.
Största utgiften gällde vård och omsorg i särskilt boende som var drygt 43
miljarder. För vård och omsorg i ordinärt boende var kostnaden 15 miljarder.
Totalt var kostnaden för vård och omsorg om äldre 1998 cirka 56 procent av de
samlade kostnaderna för socialtjänsten. Kostnaden för vård och omsorg av äldre
och funktionshindrade 1998 var cirka 82,6 miljarder kronor. Äldreomsorgen
svarade ensamt för 73 procent av den summan (Socialstyrelsen, 1999).

Framtiden
I och med de förbättrade livsvillkoren som lett till att Sverige nu har en av
världens äldsta befolkningar så krävs stora insatser från samhällets sida. Det
ständigt växande vårdbehovet kräver stora ekonomiska resurser och det är tvek-
samt om resurserna tillförs i samma takt som behovet ökar. Tvärtom visar
erfarenheter att de äldres vård och omsorg har reducerats. Medvetet eller omed-
vetet är det de mest hjälpbehövande som prioriterats, det vill säga omfattande
insatser ges för allt färre och allt äldre personer, vilket medfört en ökad vård-
tyngd inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 1999). Detta avspeglas också i det
ökade antalet långtidssjukskrivna bland personalen.

Kommunernas hemtjänst har ändrat innehåll och karaktär från rena service-
insatser till att alltmer innebära personlig omsorg. Den ekonomiska situationen
för kommunerna, som medfört hårdare prioriteringar av hjälpinsatserna, innebär
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att allt färre får hjälp och att hjälpinsatserna koncentreras till de allra äldsta och
mest hjälpbehövande. Men även andelen bland de allra äldsta hjälpmottagarna
har minskat sedan 1992 (Socialstyrelsen, 1999).

Socialstyrelsen drar med bakgrund av ovanstående slutsatsen att vården och
omsorgen om de äldre kan bli den sektor i välfärdssamhället som står inför de
största förändringarna framöver. En av de större uppgifterna för kommunerna
och samhället blir att nyrekrytera och försöka behålla personalen så att vård-
behovet kan tillgodoses i framtiden (Socialstyrelsen, 1999).

En åldrande befolkning ställer stora krav och kräver insatser från samhällets
sida. En av de viktigare, och oftast den första åtgärden, är att kommunen
erbjuder de äldre hemtjänst.

Vad är hemtjänst?
Hemtjänst är en biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad som utförs i
bostaden, enligt socialtjänstlagen. Den är nödvändig för att underlätta och
möjliggöra för äldre och funktionshindrade människor att klara sin dagliga
livsföring i det egna hemmet. Under 1980–talet utvecklades även andra tjänster
för att skapa trygghet och möjligheter för äldre och handikappade att bo kvar i
hemmet. Exempel på sådana tjänster är trygghetslarm och matdistribution. Även
färdtjänst är en omfattande insats om riktar sig mot denna grupp men som inte
omfattas av socialtjänstlagen. Den regleras numera i en särskild lag (Social-
styrelsen, 1999). Kommunerna bör enligt socialtjänstlagen underlätta för den
enskilde att bo hemma så länge som möjligt. Hemtjänsten med dess personal
skall dels hjälpa till med uppgifter av servicekaraktär och dels med uppgifter
som mer inriktas på personlig omvårdnad (Socialstyrelsen, 1999).

Serviceuppgifter
När det gäller serviceuppgifter innebär det städning, hantering av tvätt, inköp,
post - och bankärenden, tillredning av måltider eller distribuering av färdiglagad
mat. Hemtjänstens uppgift är att se till att den enskilde får all den hjälp som be-
hövs där den bor, och att denne inte ska behöva flytta mellan olika boenden i
onödan (Socialstyrelsen, 1999).

Personlig omvårdnad
Den personliga omvårdnaden innefattar hjälp med att stiga upp ur sängen på
morgonen, lägga sig på kvällen, personlig hygien och av- och påklädning. Hjälp
med måltider, läkemedel, bäddning, toalettbesök och tillsyn. Men det är inte en-
bart de fysiska behoven som hemtjänstpersonalen ska tillgodose utan även in-
satser för att bryta isolering och för att skapa trygghet och säkerhet i det egna
hemmet (Socialstyrelsen, 1999).
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När Ädelreformen trädde i kraft betydde det avsevärt kortare vårdtider på sjuk-
husen och att betydligt fler människor med omfattande vårdbehov numer kan få
de fortsatta insatserna i den egna bostaden. För att uppfylla kommunernas
åtaganden gällande äldreomsorgen krävs ett stort antal anställda med lämplig
utbildning. Vid studiebesöken framkom att på grund av den stora efterfrågan på
personal är många outbildade eller har vårdbiträdesutbildning, trots att det i dag
efterfrågas undersköterskekompetens för att arbeta inom hemtjänsten.

Hemtjänstpersonalens arbetssituation
Hemtjänstarbetet har genom åren genomgått flera förändringar. Nedan följer en
beskrivning av hur hemtjänstpersonalens arbetssituation ser ut i dagsläget och
vilka faktorer som för närvarande starkt påverkar situationen.

Fler arbetsuppgifter
I takt med att andelen vårdtagare med svåra fysiska problem och handikapp,
psykiska problem, missbruk och demenstillstånd ökar, så ökar också både den
fysiska och psykiska belastningen på personalen inom hemtjänsten, skriver
Karin Tengvald i Vuxenomsorg, behov av forskning och utveckling (1989).
Vårdtagarna har numera ett komplicerat vårdbehov, vilket medför att de har
många vårdkontakter med andra vårdinstanser. Detta kräver att hemtjänst-
personalen också, utöver de tidigare vanliga arbetsuppgifterna, tar ansvar för att
samordna och organisera vårdtagarnas kontakter med även dessa vård-
inrättningar (Tengvald, 1989). Hemtjänstpersonalen har med andra ord fått mer
kognitivt belastande arbetsuppgifter än vad som tidigare varit fallet.

Hög personalomsättning
Ann Britt Thulin (1987) gjorde redan 1985/86 en studie om personal-
omsättningen i ett socialdistrikt i Stockholm, som visade att cirka 40 % av
vårdbiträdena slutade sitt arbete inom äldreomsorgen under en ettårsperiod. Som
skäl till att 2/3 av personalen inom öppna hemtjänsten allvarligt övervägde att
sluta sitt arbete angavs: 1) lönen är för låg, 2) arbetet är för tungt fysiskt och 3)
arbetet är för tung psykiskt. Tyvärr framkom vid studiebesöken att dessa
faktorer kvarstår ännu år 2002 som bidragande orsaker till att det är svårt att
behålla personalen i hemtjänsten.

Brist på information
Nedan citeras ett svar från en gruppdiskussion bland vårdbiträden som arbetade i
öppenvården. Thulin frågade vilken information vårdbiträdena får om nya vård-
tagare (Thulin, 1987, s 91):

”- När jag blir fundersam över någonting då brukar jag fråga pensionären själv,
för det handlar om mitt arbete och vad jag ska göra där. Då måste jag ha reda på
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lite. Inte hela livshistorien eller så, men lite hur det går till, så man vet. Man
kanske inte får ta i en arm eller klappa om, för att det gör ont. Det vet ju inte jag
annars, förrän efter jag har gjort det. Sådant får man veta på sjukhus t ex. Där får
man alltid veta var man inte får ta och så.”

På Thulins (1987, s 92) fråga om det var viktigt att man lär sig olika
pensionärers rutiner fick hon bland andra dessa svar:

”- En del förklarar så bra då det kommer nya men en del… Om jag har en
pensionär och inte kan gå till henne, då tycker pensionären att jag ska sitta här
och berätta in i detalj för någon annan här nere, att där ligger de gafflarna och så
ska du göra med det och det. Det kan inte jag sitta och göra, och för övrigt kan
hon inte komma ihåg allt då hon kommer dit. Men de tycker att vi ska bli någon
informationsklubb här nere. Jag kan ju inte lära henne på tio minuter vad hon
ska göra där under 1 timme.”

”- Det har man ju sett att det är många som har egenheter, och innan man går dit
så skulle man behöva ha en bok att slå upp den pensionären i och läsa igenom
hur man ska göra där. För så mycket egenheter som de har! Man skulle klara det
bättre, och det var kanske inte så mycket de sa till om då. Då skulle man själv
veta hur de vill ha det. Men det går ju inte med allt kanske. Som hos en måste vi
spola badkaret först innan vi får hänga upp tvätten.”

Fysiskt och psykiskt betungande arbetsuppgifter
I ett annat avsnitt behandlar Thulin (1987) vårdbiträdenas fysiska och psykiska
besvär och en av hennes frågor till personalen löd: ”Är det vanligt att man är
trött efter jobbet?”

”Ja, det tror jag. Man träffar så många människor och de är så olika. Det är ett
väldigt krävande arbete. De som aldrig har haft det kan aldrig förstå hur
krävande det är både fysiskt och psykiskt. Och när man hör att det inte är ett
riktigt arbete. Det blir ytterligare en belastning. Jobbet har dålig status och jag
tror att det är därför många slutar också.”(Författarens kursivering).

Thulin (1987): ”Det här med att människor är olika, på vilket sätt är det
jobbigt?”

”De har ju olika önskemål. Man måste komma ihåg hur de vill ha allting, hur de
vill bli bemötta och allt sån´t. Det är väl det kanske.” (Författarens kursivering).

Som en sammanfattning av ovanstående citat från vårdpersonal, både i öppen
hemtjänst och på servicehus, går det att utläsa att arbetet inte enbart är fysiskt
betungande, utan också psykiskt mycket krävande. En slutsats som går att dra av
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detta är att rätt information vid rätt tidpunkt skulle vara till hjälp för att avlasta
personalen i det dagliga arbetet med vårdtagarna.

Låg lön
Kvinnoyrken, och speciellt inom vård och omsorgsområdet, har alltid haft låga
löner. Numera erfordras undersköterskeutbildning för att få en fast tjänst inom
den kommunala hemtjänsten, men det är inte alltid det finns sökanden med tre-
årig gymnasiekompetens att tillgå. Medianlönen för kvinnor i vården är inte
högre än 15 800 kronor i månaden och för män 16 100 kronor. Genomsnitts-
lönen är för kvinnor 16 000 kronor i månaden och motsvarande för män är 16
300 kronor (SCB, 2000).

Dålig status
Av vård– och omsorgspersonalen är 90 procent kvinnor och endast 10 procent
män. Den genomsnittliga åldern för kvinnor är 41 år och för män 36 år. Det är
endast 3 procent av all personal som har en 3-årig högskoleutbildning, för
kvinnorna är den siffran 2 procent och för männen 6 procent (SCB, 2000). Detta
totalt kvinnodominerade arbetsområde har dessutom kvinnor som sitt största
arbetsobjekt, eftersom det är kvinnorna som lever längst och därmed är i störst
behov av service från hemtjänsten (Socialstyrelsen, 1999). Det finns anledning
att tro att om detta varit ett arbetsområde dominerat av män med i huvudsak
manliga kunder hade statusen och lönen varit en annan.

Låg sysselsättningsgrad
Alltför många utav personalen inom hemtjänsten tvingas att arbeta kvar på olika
deltidstjänster, på grund av kommunernas dåliga ekonomi, trots att facket länge
krävt att alla som vill ska erbjudas heltidstjänster. Detta medför att den personal
som arbetar deltid är i tjänst under den mest arbetsamma tiden på dygnet, och
det medför bland annat att de aldrig hinner med att göra det där lilla extra,
varken för vårdtagaren, sig själv eller för arbetskamraterna. Det blir väldigt
krävande att alltid vara supereffektiv under en kortare tid än att hålla en lugnare
och jämnare nivå under en längre tidsperiod, säger Ylva Thörn som är
ordförande i Kommunalarbetarförbundet, (www.kommunal.se/, 2002).

Trots att allt fler vårdbehövande äldre behöver tas om hand har inte personal-
behovet anpassats i tillräcklig utsträckning på grund av kommunernas
ansträngda ekonomi. Vid studiebesöken framkom att personal som arbetat länge
inom hemtjänsten upplever en klar försämring mot hur arbetsförhållandena var
när de började arbeta för 15-20 år sedan. Nu ska ett större antal vårdtagare
hinnas med på kortare tid och dessutom är vårdtagarna oftast mycket mer
vårdkrävande, både fysiskt och psykiskt. Detta medför att personalen upplever
att de jäktar och inte hinner ge den vård och omsorg som de skulle vilja. De slits
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mellan ambitionen att göra ett bra arbete och möjligheten att faktiskt kunna gör
det.

Stress
Den ökande stressen i arbetslivet ställer till med svårigheter för de anställda och
i Teknisk psykologi (2001) ger Mats Danielsson sin syn på vad stress är och hur
den påverkar individen.

I små doser är stress stimulerande och hjälper till att höja prestationsnivån och är
därför i vissa fall önskvärd. Men för hög stress, och under för lång tid, kan leda
till både psykiska och fysiska besvär. Den amerikanske stressforskaren Hans
Seyle definierar stress som ”en ospecifik respons på en påfrestande stimulus
eller en besvärlig uppgift” (Danielsson, 2000 s.120). För stenåldersmänniskan
var stress ett slags beredskapstillstånd för kamp och flykt. För den nutida
människan är stressen inte användbar på samma sätt på grund av att stress-
faktorerna är annorlunda idag. Stressen påverkar oss både på kort och lång sikt
och den omedelbara effekten gäller den höjda prestationsförmågan. Men på
längre sikt har stress skadlig inverkan på hälsan. Stress i samband med arbets-
uppgifter indelas ofta i följande stressfaktorer:

 Sensorisk överstimulering. För många starka sinnesintryck, exempelvis
buller, drag och vibrationer.

 Sensorisk understimulering. En extremt enahanda fysisk miljö kan utgöra en
stressfaktor. Exempelvis övervakningsarbeten.

 Kognitiv överstimulering. Har med uppgifterna att göra. Kan vara både
kvantitativa (för många uppgifter) och kvalitativa (för svåra uppgifter). Ofta i
kombination med tidspress.

 Kognitiv understimulering. Det vill säga för få, enkla och repetitiva uppgifter
som leder till olust och leda.

 Social understimulering. Att inte få kontakt och kunna kommunicera med
människor. Exempelvis ensamarbete på obekväma arbetstider.

Dessa stressfaktorer påverkar individens intellektuella prestationsförmåga och
därmed också arbetsinsatsen (Danielsson, 2001).

Det är i första hand den kognitiva överstimuleringen som personalen i hem-
tjänsten kan drabbas av. Vid studiebesöken framgick att dagens hemtjänstarbete
består av väldigt många besök hos olika vårdtagare varje dag. Dessutom arbetar
de hela tiden mot klockan eftersom de vet att flera vårdtagare sitter och väntar
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och vill att de ska komma vid samma tidpunkt varje dag. I den situationen är det
lätt att glömma bort något arbetsmoment. Det kan gälla allt från att glömma ta in
posten, ta med eller lämna matlistan, avbeställa besök vid annan vårdinrättning,
ta fram mat ur frysen, hänga upp färdig tvätt från tvättmaskinen eller att säga till
om att underläggen till sängen är slut och behöver beställas hem. Risken finns
också för en sammanblandning av de olika momenten och vilken vårdtagare det
gäller. Detta berör framförallt nyanställda och vikarier som inte ännu hunnit lära
känna alla vårdtagare och de ordinarie rutinerna för arbetet ordentligt. Sedan är
det också så att förutsättningarna hela tiden förändras och det som alltid gällt
och fungerat tidigare kan snabbt bli till en helt ny situation som kräver både lugn
och handlingskraft på samma gång.

I och med att medelåldern på vårdtagarna är så hög innebär det att det allra flesta
medicinerar eller kräver någon annan form av behandling eller träning för att
fungera bra. Dessutom har alla väldigt skiftande personliga önskemål och vanor
som hemtjänstpersonalen måste ta hänsyn till för att kunna genomföra sitt arbete
på bästa sätt. Det är väldigt viktigt att hitta en balans mellan vad personalen ska
och bör göra och vad som vårdtagaren fortfarande själv klarar av att göra. Att
motivera och uppmuntra människor som många gånger är trötta, ledsna eller
ilskna är inte alltid det lättaste och det kräver både stort engagemang och för-
måga till empati.

Mycket vanligt är också att vårdtagarna har anhöriga som ”lägger sig i” hem-
tjänstpersonalens arbete. De vill naturligtvis bara värna och skydda sina nära och
kära men har ibland svårt att se till vilken hjälp vårdtagaren faktiskt har blivit
beviljad och till hemtjänstens begränsade resurser. Att det finns många andra
vårdtagare som också ska ha hjälp, och en arbetsdag som ska fungera för hem-
tjänstpersonalen, är svårt att få gehör för hos vissa. Extra besvärlig blir denna
situation att hantera om den anhörige bor i samma bostad som vårdtagaren
eftersom det innebär daglig konfrontation. Många bland personalen upplever
relationen med de anhöriga som det svåraste med sitt arbete.

Den kognitiva understimuleringen kan också komma ifråga i hemtjänstarbetet
ibland. Det inträffar att personal en längre tid besöker samma vårdtagare utan att
det sker någon som helst förändring, ibland kanske inte på flera år. En personal
vid studiebesöket berättade att hon först fick ta hand om maken under flera år
och nu hans maka sedan flera år tillbaka. Det är alltid samma sysslor som utförs
och i värsta fall är besöken av hemtjänstpersonalen den enda kontakt vård-
tagaren har med andra människor. Sådana arbetsförhållanden kan bli mycket
psykiskt påfrestande. För att bryta sådana mönster försöker personalen byta
vårdtagare med varandra, även om kontinuitet är ett annat mål som personalen
strävar efter att uppfylla i så stor utsträckning som möjligt.
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För en stor del av vårdpersonalen har kommunernas ekonomiska problem fått
förödande konsekvenser. När besparingarna började i början på 90-talet var det
de senast anställda, med andra ord de yngsta, som fick lämna sina arbeten och de
äldsta blev kvar. Denna medelålders, oftast kvinnliga, personal fick nu en arbets-
situation som för många blev ohållbar. Alltför höga krav, låg egenkontroll och
bristande arbetsgivarstöd är kända faktorer som ofta leder till stress och ohälsa,
så även för hemtjänstpersonalen. Kan inte arbetstagarna i samråd med arbets-
givaren arbeta för att de skadliga stressfaktorerna reduceras eller elimineras,
finns uppenbara risker att stressen övergår i ett sjukdomstillstånd som det kan ta
mycket lång tid att återhämta sig ifrån. Därför har långtidssjukskrivningarna
tyvärr blivit en allt vanligare företeelse i arbetslivet och då framförallt inom
vårdyrkena.

Långtidssjukskrivningar
I Riksförsäkringsverkets rapport Långtidssjukskrivningar för psykisk sjukdom
och utbrändhet (2002) framgår att andelen långtidssjukskrivna har fortsatt att
öka. I september 2000 hade 87 000 varit sjukskrivna mer än ett år och den
siffran hade ökat med hela 25 procent till 109 000 i september 2001. Utav dessa
109 000 var 64 procent kvinnor och 36 procent män. Det är framförallt andelen
sjukskrivna med lindrigare psykiska sjukdomar som ökar. I början av 1990-talet
var det 14 procent av de långtidssjukskrivna som var sjukskrivna för depres-
sioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. Den siffran steg till 18 procent 1999
och ett år senare, 2000, var den uppe i 23 procent (RFV, 2002).

        Vilka drabbas? Det är framförallt kvinnor inom så kallade kontaktyrken,
det vill säga yrkesgrupper inom lärar-, vård-, omsorgs-, och serviceyrken som
utsätts för stress i samband med den intensiva kontakten med elever, patienter
och kunder som drabbas av långtidssjukskrivningar beroende på psykiska
symtom. Enligt RFV (2002) finns det forskning som visar på att arbetsmiljön är
betydande för den fysiska och mental hälsan och därpå följande sjukfrånvaro.
Det finns också studier enligt RFV (2002) som säger att psykisk sjukdom är
betydligt vanligare inom offentlig sektor, och då framförallt för kvinnor som i
huvudsak arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Det är i åldrarna 35-44 år som största andelen av psykisk sjukdom och
utbrändhet återfinns. Med utbrändhet menas fysisk och psykisk stress, ut-
mattning utan möjlighet till återhämtning som leder till försvagat immunförsvar,
sårbarhet, sömnproblem och en stor otillräcklighetskänsla. Trots att det är mest
kvinnor i barnafödande ålder som i den fasen av livet upplever stora roll-
konflikter mellan arbets- och familjeliv, så finns det indikationer på att de
psykiska sjukdomarnas ökning i den åldern ändå i hög grad är relaterade till
arbete och arbetsvillkor, och inte till ökade sociala problem beroende på andra
faktorer (RFV, 2002).
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        Vad bör göras? Eftersom utvecklingen visar att de psykiska problemen
bland kommunalt anställda kvinnor är starkt relaterat till deras arbetssituation, så
räcker det inte att enbart försöka rehabilitera individen tillbaka till samma arbete
och arbetsgivare, utan arbetsmiljön måste samtidigt förändras. RFV (2002)
skriver: ”Anpassningen av individen till arbetet förefaller ha nått vägs ände för
en stor grupp människor. Vägen tillbaka för dessa människor är troligtvis att
arbetet i högre grad kan anpassas efter individen” (s.21). ”Slutsatsen bli då att de
psykosociala arbetsmiljöerna helt enkelt måste förbättras om människor ska må
bra i sitt yrkesarbete” (RFV, 2002, s. 22).

Sammanfattning
Vi har i Sverige för närvarande en ohållbar situation när det gäller åldrings-
vården. Det finns inte ekonomiska resurser att anställa mer personal och inte
heller tillräckligt med utbildad personal att tillgå i dagsläget. Eftersom det har
visat sig att hemtjänstarbetet har utvecklats till ett alltmer kognitivt krävande
arbete än tidigare, och att de psykiska besvären ökar bland personalen, måste det
till någon form av förändring, och det snarast. Det går inte längre att pressa de
som arbetar inom hemtjänsten ytterligare eftersom de redan nu visar tydliga
tecken på att gränsen för vad de förmår är nådd. Går det inte att öka andelen
personal och inte heller kräva mer av de som nu är i tjänst måste andra lösningar
till.

När de mänskliga resurserna inte räckt till har vi i alla tider utvecklat ny teknik
för att underlätta för oss och det måste ske i detta sammanhang också. Det måste
till lämpliga tekniska lösningar som kan hjälpa till att avlasta personalen
kognitivt, framförallt när det gäller informationsöverföringen eftersom den är en
sådan stor och avgörande faktor i hemtjänstpersonalens arbete.

Att många vårdtagare behöver hemtjänst flera gånger om dagen var något som
framkom vid studiebesöken. Vissa får även medicinsk hjälp från primärvården
eller den lasarettsanknutna hemsjukvården och flera får också hjälp av sina
anhöriga. Detta kräver en fungerande dialog mellan alla inblandade och det är
mycket viktigt för hemtjänstpersonalen att all information som de måste ha för
att på bästa sätt utföra sitt arbete finns tillgänglig när de behöver den.

Informationsöverföring
I Ann-Britt Thulins studie (1987) framkom att personalen upplevde att de inte
alltid fick tillräckligt med information om sina vårdtagare. Samtidigt har deras
arbetsuppgifter förändrats och medfört att de ska hålla sig uppdaterade om allt
fler vårdtagares hälsotillstånd, samordning av andra vårdgivares ordinationer
och besökstider. Dessutom arbetar de ständigt under pressen att organisera sitt
arbete på lämpligast sätt, både för sig själva och för vårdtagarna. Detta samman-
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taget gör att mycket information förmedlas mellan personalen och deras chef,
varandra, biståndshandläggaren, vårdtagaren, anhöriga och distriktssköterskan
med flera.

Skillnaden mellan information och kommunikation
Erik Nytell (1977) skriver i sin bok Informera, kommunicera, samarbeta att ge
information innebär att någon eller några riktar sig till någon eller några med
någon form av meddelande. Mottagaren förväntas inte ge något ”svar på tal”
utan informationen är att beteckna som enkelriktad: ”Jag/vi meddelar dig/er”.
Mycket nära att ge information ligger vår strävan och önskan att kommunicera
om informationen. Till skillnad från att informera är kommunikation dubbel-
riktad, sändaren och mottagaren samtalar, kommunicerar, med varandra (Nytell,
1977).

Varför är det viktigt att informera/kommunicera?
När det gäller behovet och viktigheten av att informera hänvisar Nytell (1977)
till svar från en större undersökning där följande synpunkter kom fram:

 för att känna trygghet och tillfredställelse,
 för att undvika missuppfattningar,
 för att arbetsprocessen ska fungera,
 för att kunna vara med och påverka, och
 för att det känns fel att inte veta vad som händer.

Dessutom är information och kommunikation viktiga hörnstenar när det gäller
att skapa underlag till beslut. Ju bättre beslutsunderlag desto bättre beslut fattas
(Nytell, 1977).

Viktiga förutsättningar för att information ska nå fram.
Här tar Nytell (1977) upp några viktiga faktorer som är av betydelse för om
informationen kommer att nå sin mottagare.

1. Det viktigaste för att mottagaren ska intressera sig för informationen är att
den upplevs som relevant.

2. Mottagaren bör känna att informationen differentieras för olika mål-
grupper. Det vill säga alla behöver inte få information om allt.

3. Informationen ska vara aktuell.
4. Informationen ska vara korrekt och ärlig, inte orealistisk på något sätt.
5. Information ska förmedlas via lämpliga kanaler, det vill säga ge möjlig-

heter till kommunikation om så behövs.

Att uppfylla samtliga dessa kriterier är inte alltid så enkelt som det låter. Det
gäller att försöka anpassa informationen, överföringen av den och finna
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lösningar och kombinationer av lösningar som passar den aktuella organisa-
tionen eller arbetsplatsen. Dessutom krävs lyhördhet och öppenhet, att alltid var
beredd att ompröva arbetssätt om det visar sig att informationsöverföringen inte
fungerar (Nytell, 1977).

Muntlig eller skriftlig information?
Vanligast är att muntlig information är dubbelriktad och skriftlig information
enkelriktad. Men det är fler faktorer än punkt 1-5 ovan som påverkar hur vi tar
till oss information, se figur 1.

Figur 1. Av staplarna framgår hur stor behållningen blir i procent av ett budskap
beroende på hur aktiva vi är som mottagare. Stapel 1 visar när man hör info, 2
visar när man ser info, 3 visar när man hör och ser info, 4 visar när man själv
talar och 5 visar när man själv är aktiv. Källa: Nytell (1977).

Slutsatsen blir att för ett optimalt resultat bör mottagaren: höra, se, diskutera och
göra. Det är nu inte alltid möjligt och för att spara tid så sker idag den mesta in-
formationen skriftligt. Det är inte ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart att
samla medarbetare på en arbetsplats för muntlig information alltför ofta. Både
den muntliga och skriftliga informationen har fördelar och några av dem
presenteras nedan (Nytell, 1977).

Fördelar med muntlig information
 Vi kan bättre förklara sådant som är oklart.
 Vi kan få ett omedelbart gensvar på vad vi talar om.
 Med rätt informatör väcker den ibland större tilltro.
 Vi kan tillfredställa ett socialt kontaktbehov.
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Fördelar med skriftlig information
 Ger besked som normalt är ganska entydiga.
 Kan nå ett stort antal medarbetare.
 De som får information kan läsa den flera gånger och får därmed ett bättre

stöd för minnet.
 Den är billigare och kan därför användas mer.

Betydelsen av skriftlig information
Roger Säljö (2000) ger i sin bok Lärande i praktiken en beskrivning om hur
skriftspråket utvecklats och dess betydelse för olika mänskliga aktiviteter. Säljö
(2000) betonar hur viktigt och nödvändigt det är att kunna läsa och skriva i vårt
moderna informationssamhälle. Skriftspråket är redskapet som möjliggör för oss
att lösa problem, bevara information och ta del av information. Den fyller en
mycket viktig roll i de flesta former av kommunikation mellan människor och
Säljö (2000) hävdar att denna vår strävan att vilja kommunicera på nya sätt, är
en av människans starkaste drivkrafter, och att det i sin tur leder till konse-
kvenser både socialt, psykologiskt, ekonomiskt och materiellt.

Information via arbetskamrater
Detta är en form av information som ofta negligeras och inte upplevs som riktig,
kanske beroende på att den alltid finns runt omkring oss, se figur 2. Tvärtom är
det nog så att alla dessa informella möten med arbetskamrater, fikaraster och
lappmeddelanden till varandra, är både mer omfattande och mer betydelsefull än
vad vi tänker på. Vi befinner oss i en ständigt pågående kommunikationsprocess
med både skriftliga och muntliga meddelanden, händelser och förändringar.

Figur 2. Vi lever i en ständig kommunikationsprocess utan att egentligen upp-
märksamma den. Källa: Nytell (1977).

Sammanfattning
Kommunikationen med arbetskamraterna är väldigt viktig, bland annat för att
känna trygghet och för att undvika missuppfattningar, vilka annars kan leda till
felhandlingar. Informationen bör förmedlas både via synen och hörseln för bästa
resultat och det kan bli väldigt besvärligt för den som inte har full läs- och skriv-
förmåga.



22

För den som arbetar inom hemtjänsten ställs inte enbart krav på kunskaper om
vård av gamla. Det ständigt ökade inslaget av information och förväntningar om
att personalen hela tiden ska hålla sig uppdaterad om alla förändringar som sker,
ökar också de kognitiva kraven på dem.

Kognitiva förutsättningar
Det krävs ett flertal kognitiva förmågor för att människan ska kunna ta emot, be-
arbeta, lagra och sedan vidarebefordra information. För hemtjänstpersonalens
del är det framförallt uppmärksamhet, arbetsminne, långtidsminne och
prospektivt minne som det ställs stora krav på för att informationsöverföringen
ska fungera i arbetet.

Mark H. Ashcraft (1994) säger i Human memory and cognition att kognition
mycket förenklat kan beskrivas som en koordination av olika operationer av
mentala processer i ett minnessystem. Detta minnessystem består i sin tur av
flera olika komponenter. Kognition är alltså en samling mentala processer och
aktiviteter som används för att ta emot, komma ihåg, tänka och förstå. Även
själva processen när dessa aktiviteter äger rum kallas för kognition (Ashcraft,
1994).

Uppmärksamhet
Uppmärksamhet är ett fenomen, en egenskap som kännetecknar kognitiva
system men det är svårt att exakt ge en definition av vad det är. Ashcraft (1994)
citerar Hunter och säger att det är samma sak som medvetenhet och att ”alla
aktiviteter som inte är medvetna måste vara automatiska” (s. 129). De medvetna
processerna kräver mer kapacitet, exempelvis när nya situationer, problem eller
beslut ska hanteras, än de automatiska, som att exempelvis köra bil, cykla eller
läsa. De automatiska processerna är stabila och påverkas inte, eller mycket lite
av åldrande, vilket däremot de medvetna processerna gör. De flesta misstag vi
gör i vardagen beror på bristande uppmärksamhet och risken är som störst när
uppmärksamheten är riktad mot ett annat håll (Ashcraft, 1994).

Uppmärksamheten kan vara delad, vi klarar att gör flera saker samtidigt, som att
cykla och prata på samma gång. Men under tiden vi lär oss att cykla är all upp-
märksamhet riktad mot det. Först när cyklandet efter en tid av övning blivit en
automatisk process kan resurser frigöras och användas till att prata samtidigt
som vi cyklar. Nu klarar människan inte av att bearbeta all information som via
perceptionen når oss och därför sker ett urval av det som är viktigast för
tillfället. Trots detta har människan brister i uppmärksamheten och automatiserar
gärna sådant som är monotont för att spara på resurserna. Men alltför
långtgående automatiserande är inte heller bra för då riskerar vi att passiviseras.
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Om vi i alltför hög grad förlitar oss på rutiner leder den försämrade
uppmärksamheten lätt till felhandlingar (Ashcraft, 1994).

Intrycket vid studiebesöken var att det ställs stora krav på hemtjänstpersonalen
att ständigt vara uppmärksamma och lyhörda för vårdtagarens, explicit eller
implicit uttryckta, önskemål. Att alltid vara beredd på förändringar, plötsligt
uppkomna situationer och att snabbt kunna ändra tidigare uppgjord planer, är
arbetsförhållanden som förutsätter stor närvaro och flexibilitet. Som hemtjänst-
personal förväntas du ständigt ha många bollar i luften och det inträffar
naturligtvis ibland att misstag begås och att personalen missförstår varandra.
Anledningar till detta kan vara att det händer för mycket och för att tiden och
möjligheten att informera varandra om nyuppkomna förutsättningar inte alltid
finns.

Arbetsminnet, korttidsminnet
Detta är den mentala arbetsplatsen mittemellan syn– och hörselminnet och
långtidsminnet och där sker återhämtning och användning av redan känd
information. Korttidsminnet är det vi ”lever i”. Hit sker införsel och lagring av
ny information och när minnet fungerar bra leder inkodningen till lagring och
lagringen tillåter att informationen kan återvinnas. Det är registreringen och
inkodningen som är avgörande för hur bra lagringen och framplockningen av
informationen sedan fungerar. Störande moment, under hur lång tid och hur
många gånger information upprepas, har betydelse för detta. Viss information
kräver mer ansträngning vid inkodningen än annan (Ashcraft, 1994).

Problemet med korttidsminnet, skriver Ashcraft (1994), är att det finns en gräns
för hur mycket information som kan kodas in, lagras och omedelbart återges.
Här har vi den magiska formeln på sju plus minus två enheter som en gräns för
vår förmåga att processa information. För att tänja på den gränsen är det möjligt
att gruppera informationen så att den samlas i enheter, chunks, och på så sätt blir
den lättare att komma ihåg (Ashcraft, 1994). Exempelvis kan siffer-
kombinationen 172839465 enklare memoreras och minnas om den delas in i tre
grupper med 172, 839 och 465.

Vissa arbetsdagar händer inget utöver det vanliga men andra däremot kan det
hos flera vårdtagare uppstå situationer som på ett eller annat sätt kräver en
dokumentation. Vid studiebesöken inträffade det att vårdtagaren, en anhörig,
eller distriktssköterskan ställde frågor eller förmedlade information av skiftande
karaktär. Då gäller det för personalen att komma ihåg vilken information som
kom från vem och vad den gällde tills de kommer tillbaka till grupprummet och
kan vidarebefordra informationen dit den ska. Det finns annars en risk för att
information lätt kan blandas ihop och leda till situationer som blir svåra att reda
ut. Enda alternativet för personalen är att skriva upp vad informationen gällde på
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en papperslapp, men det förutsätter att papper och penna alltid finns med, efter-
som det sällan eller aldrig finns att tillgå hos vårdtagaren. Det är heller inget
som personalen kan kräva ska finnas hos vårdtagarna.

Prospektivt minne
Prospektivt minne kan beskrivas som en process som stöder genomförandet av
fördröjda intentioner, det vill säga det som vi har för avsikt att göra i framtiden,
och dess efterföljande handlingar och aktiviteter. Därför är det enligt Judi Ellis i
Prospective memory, theory and applications (Brandimonte et al., 1996)
lämpligare att använda begreppet fördröjda intentioner istället för prospektivt
minne.

Att komma ihåg kan ha två olika betydelser. Dels att komma ihåg vad vi ska
eller måste göra, alltså framtidsplaner, eller att komma ihåg vad vi gjort, med
andra ord händelser från det förflutna. Att komma ihåg vad vi ska eller måste
göra kallas prospektivt (framtida) och att komma ihåg vad vi gjort kallas för
retrospektivt (tillbakablickande). Fördröjda intentioner innefattar en mängd
kognitiva skeenden och kan placeras i gränslandet mellan minne, uppmärk-
samhet och handlingsprocesser (Brandimonte et al., 1996).

Enligt Ellis (Brandimonte et al., 1996) finns det flera sätt att få tillgång till, eller
att påminnas om, fördröjda intentioner snabbt. Till exempel genom att själv
skriva minneslappar eller att påminnelsen kommer från någon annan person. Det
har framkommit att det är svårare att komma ihåg tidsrelaterade händelser än
händelserelaterade moment. Oftast arbetar hemtjänstpersonalen ensam och kan
inte få hjälp att bli påmind om fördröjda intentioner av kollegor.

Ett framgångsrikt sätt att inte glömma dessa tillfälliga fördröjda intentioner är att
göra en plan med inkodade markeringar vars syfte är att fungera som på-
minnelse och för att avbryta det vanliga handlingsmönstret. En markering är då
ett meddelande om att en särskild händelse eller beteende inte är vanemässig. På
morgonen ska du till exempel lämna huset och den här markeringen eller led-
tråden, som är ett brev som ligger i dina skor, ska få dig att gå via posten istället
för den vanliga raka vägen till jobbet. Denna markering skulle alltså signalera
till avbrott i den rutinmässiga aktiviteten och därmed leda till hågkomst av en
fördröjd intention (Brandimonte et al., 1996).

Prospektivt minne är en besvärlig form av långtidsminnet eftersom vi inte kan
skapa inre ledtrådar i vårt minne för intentioner så som vi kan för de upplevelser
vi redan har varit med om. Därför måste vi ta till hjälpmedel i den fysiska
världen som att skriva minneslappar eller lägga ut markeringar som påminnelser
om det vi tänker göra i framtiden (Brandimonte et al., 1996).
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För privatpersoner inträffar i allmänhet inget allvarligare än att vi blir förargade
om vi glömmer något som vi tänkt göra. För hemtjänstpersonal däremot, som i
sitt arbete har en mängd arbetsuppgifter som de ska utföra i framtiden, vilket
framgick vid studiebesöken, kan bortglömda intentioner få helt andra konse-
kvenser. Det kan gälla exempelvis att ge mediciner på rätt dag, på rätt tid och på
rätt sätt. Eller att glömma ta med matlistan, antingen till eller ifrån vårdtagaren.
Det kan också röra sig om att göra förberedelser inför ett distriktsköterskebesök
eller vidarebefordra någon form av meddelande till vårdtagaren. Även om allt
inte är av livsavgörande karaktär så innebär det en press på personalen att ofta
gå och känna att; det här och det här får jag inte glömma bort.

Prospekt minne, avslutar Ellis (Brandimonte et al., 1996), är ett forsknings-
område där det råder delade meningar mellan olika forskare och det behöver
göras flera undersökningar, både empiriskt och teoretiskt, för att ytterligare öka
förståelsen för vad som sker och vad som styr när vi försöker komma ihåg olika
intentioner för framtiden.

Långtidsminnet
Det här minnet består av de upplevelser vi gjort under livet. Det är långtids-
minnet som möjliggör att vi kan leva i två världar samtidigt, nuet och dåtid.
Enligt Ashcraft (1994) har det vid studier av människor med minnesstörningar
framkommit att det tycks finnas olika minnessystem som lagrar olika sorters
minnen. I det episodiska minnet finns sådant som vi själva är en del av, alltså de
personliga minnen som möjliggör att vi kan tänka oss tillbaka och minnas första
skoldagen, en viss trevlig tillsällning eller en speciell naturupplevelse. I det
semantiska minnet finns de abstrakta minnen som inte knyts till någon speciell
tid eller händelse. Det är meningsbaserad kunskap, regler, fakta och begrepp
som vi i allmänhet inte vet när vi lärde oss. Där finns allt det som ”vi vet”. Här
finns också de perceptuella minnena, exempelvis hur saker ser ut, låter, luktar,
smakar och känns att ta på.

Tidigare ansågs interferens som orsaken till vår glömska från långtidsminnet.
Men senare studier har visat att interferens, sammanblandningen mellan gamla
och nya minnen, istället är en form av störning som förhindrar åtkomsten till de
lagrade minnena. Att inte lyckas återhämta lagrad information är inte en fråga
om glömska, eftersom informationen fortfarande finns tillgänglig i minnet.
Glömska är istället bristen på vår förmåga att kunna få tillträde till den lagrade
informationen (Ashcraft, 1994).

Det tredje minnet i långtidsminnet är det procedurella minnet. Där finns de
kognitiva förmågor som vi en gång lärt oss och sedan alltid kan. Till exempel att
använda de fyra räknesätten, cykla, simma och så vidare. Det är färdigheter som
vi kan helt automatiskt och inte tänker på att vi gör (Ashcraft, 1994).
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Sammanfattningsvis kan sägas att minnet består av en samling komplexa för-
mågor, processer och mentala system och utan dessa minnesfunktioner vore vi
helt hjälplösa i tillvaron.

Den rutinerade personalen har här ett försprång gentemot de mindre vana och
tillfälliga vikarier. De kan dra nytta av sin kunskap och tidigare erfarenheter
både rent generellt om vårdarbetet och mer specifikt om just den aktuella vård-
tagaren. Eftersom det mesta runt arbetet fungerar på rutin för dem har de större
kapacitet att avvara för det nytillkomna och plötsligt uppdykande i informations-
väg, än vad de mindre rutinerade har. Dessutom visade det sig vid studiebesöken
att varje hos vårdtagare finns något speciellt unikt, antingen i rutinerna, i bemöt-
andet av vårdtagaren eller i en så enkel sak som hur ytterdörren ska låsas upp
(trilskande lås är inte ovanligt), vilket är väldigt värdefullt för personalen att
känna till.

Sammanfattning
Som människor har vi våra begränsningar när det gäller mottagandet av sinnes-
intryck, uppmärksamhet, minne, beräkning och så vidare. Detta är begränsningar
som inte går att träna bort utan vi får lära oss leva med dem och istället anpassa
vår omgivning efter dessa förutsättningar. Mänskliga felhandlingar och över-
ansträngning uppstår ofta när gränsen för dessa kognitiva förmågor överskrids.
Antingen beroende på att vi ställs inför uppgifter med för höga krav i för-
hållande till vår förmåga eller att stressfaktorer påverkar oss så att de kognitiva
processerna sätts ur spel.

Eftersom sjukhusens roll alltmer blivit att diagnostisera och behandla vård-
tagaren har hemtjänstpersonalen fått överta ansvaret för att vårda och re-
habilitera i hemmet. Det kräver mycket mer av medicinering och planering av
arbetet för att alla behövande ska få rätt vård vid rätt tid. Beroende på var de
olika vårdtagarna bor, när och i vilken omfattning de behöver hjälp, om det
krävs dubbelbemanning, det vill säga två ur personalen behöver närvara vid
besöket, eller om någon vårdtagare ska besöka någon annan vårdinrättning den
dagen, visade det sig vid studiebesöken att det krävs att personalen lägger upp
en arbetsplan för att hinna med alla arbetsuppgifter. En av svårigheterna för
personalen är att de aldrig i förväg vet hur de gamla mår. De vet inte hur långt
ett besök kan bli och hela tiden inträffar saker som gör att det snabbt krävs en
omplanering, vilket lätt kan medföra att något annat moment glöms bort.

Hemtjänstarbetet är på många sätt ett ensamarbete där personalen ställs inför
och tvingas hanterar många situationer utan att kunna rådfråga någon om hjälp.
Det kan hända att en vårdtagare är svårt sjuk när personalen kommer eller in-
sjuknar under tiden personalen är där. Då gäller det att snabbt veta vad som be-
höver göras, att hitta de rätta telefonnumren, att få tag på anhöriga, att meddela
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kollegor som i sin tur måste omplanera sitt arbete för att ta hand om de vård-
tagare som den larmande personalen nu inte hinner med att besöka, och så
vidare. Att arbeta i hemtjänsten är att ständigt vara beredd på att lösa problem
och fatta snabba beslut.

Att fatta beslut och lösa problem
Gary Klein (1998) skriver i Sources of Power: How people Make Decisions att
han håller med andra forskare om att skillnaden mellan att lösa problem och
fatta beslut är något otydlig. Vissa anser att problemlösning är ett delmoment av
beslutsfattande och andra menar att beslutsfattande är ett led i att lösa problem.
Klart är att det finns mer som förenar än som skiljer dessa kognitiva uppgifter åt.
Vad som ändå verkar uppenbart för båda processerna är att det krävs två
fungerande mentala förmågor:

 mönstermatchning och
 mental simulering.

Mönstermatchning
Mönstermatchning bygger enligt Klein (1998) på vår intuition och den i sin tur
växer fram i takt med stigande erfarenheter. Denna intuition hjälper oss att
känna igen saker utan att vi egentligen vet hur igenkänningen går till. Vi dras till
vissa särskilda ledtrådar och inte till andra beroende på hur mycket vi har hela
bilden klar för oss, det vill säga situation awerness. Det är vår förmåga att se
mönster som ger oss situation awerness, eller ”koll på läget”, och den hjälper oss
att känna igen lämpliga mål och relevanta ledtrådar. Detta är automatiska
processer som pågår hela tiden och de är helt nödvändiga för att vi ska klara vår
dagliga livsföring (Klein, 1998).

Mental simulering
Mental simulering är förmågan att föreställa sig människor och objekt medvetet
och att överföra dessa bilder av människor och objekt genom flera överföringar
för att till slut avbilda dem på ett annat sätt än från början. Det är inte bara ett
ögonblicksmoment som byggs upp genom mental simulering, utan det är flera
moment som tillsammans sätts samman till en sekvens för att spela en betydande
roll i vad som sedan ska ske. Den mentala simuleringen hjälper till att förena
fragmentariska handlingar till en enhet. Den är med andra ord grunden för att
kunna utveckla ett lämpligt handlingsförlopp (Klein, 1998).

Genom att göra inre bilder av det förgångna kan det hjälpa till att förklara nuet.
Men mental simulering kan också användas för att förutsäga vad som kommer
att hända med utgångspunkt i den nuvarande situationen. Vad som dock måste
beaktas är att dessa mentala simuleringar inte är fulländade, säger Klein (1998),
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vi får inte glömma att vårt arbetsminne har sina begränsningar och det spelar roll
även i detta sammanhang. Blir simuleringen alltför detaljerad kräver den för
mycket minne och blir den för abstrakt är den inte till mycken hjälp vid
problemlösningen eller beslutsfattandet (Klein, 1998).

Ett sätt att kringgå detta problem, skriver Klein (1998), är att sammanföra
välkänd information till enheter, chunks, och på det viset spara på minnes-
kapaciteten. Med stigande kunskaper och erfarenheter inom ett område finns det
flera sätt att avlasta minnet. Exempelvis genom att lägga den mentala
simuleringen på rätt abstraktionsnivå, eller genom att skriva ner saker, rita
diagram med mera för att hålla kvar kontakten med övergångarna mellan de
olika stadierna.

Utan tillräckligt med erfarenhet och bakgrundskunskap är det svårt, eller
egentligen omöjligt att bygga en mental simulation, och det finns tillfällen när
mental simulering kan leda oss fel. Ett exempel på det är när vi tycker att vår
inre bild är så bra och vi inte är självkritiska nog att se dess fel och brister. Vi
håller alltså envist fast vid en bild som faktiskt är felaktig och ger den större
tilltro än den förtjänar. Detta är lätt gjort om det saknas tillräckligt med kunskap
och erfarenheter om uppgiften. En annan risk är tidsbrist. Det kan leda till att vi
slarvar i konstruerandet av simulationen eller att efterkontrollen av den färdiga
simulationen inte blir ordentligt utförd (Klein, 1998).

Att fatta beslut under stress
Klein (1998) har i sin bok ett avsnitt som behandlar stressens påverkan på för-
mågan att fatta beslut. Det är lätt att tro att dåliga beslut fattas på grund av att vi
är stressade. Men det är inte stressen i sig som gör att vi fattar dåliga beslut, utan
det är stressfaktorerna som i sin tur påverkar en rad kognitiva processer vilket i
förlängningen leder till att vi fattar beslut som inte är tillräckligt väl under-
byggda.

 Stressfaktorerna ger oss inte möjligheter att samla in tillräckligt
mycket information.

 Stressfaktorerna hindrar vår förmåga att använda arbetsminnet för
att sortera saker och ting.

 Stressfaktorerna distraherar vår uppmärksamhet från den aktuella
uppgiften.

Är vi stressade och lider av tidsbrist så tenderar vi att inte lyckas samla in till-
räckligt med ledtrådar till ett riktigt beslutsunderlag. Stress i form av oljud kan
var exempel på en sådan faktor som påverkar oss och vår förmåga att repetera
saker till arbetsminnet. Oljudet splittrar uppgifter som kräver stor mental an-
strängning. Om vi utsätts för alltför mycket störande moment, såsom oljud,
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smärta eller skräck krävs att vi klarar av att hantera och övervaka kroppens
reaktioner på det, exempelvis hyperventilera. Att då samtidigt fatta ett beslut blir
en uppgift för mycket. Ju fler uppgifter vi har att hantera desto sämre presterar
vi generellt (Klein, 1998).

Vissa arbetsuppgifter är mer krävande än andra och beroende på hur viktigt det
är att inte några felhandlingar begås, kan de behöva stödjas med olika hjälp-
medel. Det kan gälla enklare hjälpmedel såsom papper och penna, väl inarbetade
rutiner, checklistor eller liknande. Men alltmer vanligt är att ta hjälp av mer
avancerad teknik som stöd för de kognitiva förmågorna såsom uppmärksamhet,
minne och beslutsfattande. Exempel på sådan teknik är datorer, handdatorer, e-
mail, kalenderprogram, personsökare, mobiltelefoner och SMS.

Människors förutsättningar för informationsteknologi
Britt Östlund har bidragit med kapitlet ”Äldre människors förutsättningar i IT-
samhället”, i boken Äldrepolitik i förändring (Jennbert och Lagercrantz, 1997).
Där gör Östlund en beskrivning av äldre människors behov av teknik, hur de
erbjuds den och vilka problem som kan uppstå när det gäller dess användning.
Men mycket av det Östlund framför är också relevant och intressant när det
gäller andra grupper i samhället, exempelvis personalen inom hemtjänsten.
Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) betonar till exempel den ofta felaktigt
rådande inställningen att människan betraktas som en passiv mottagare av ny
teknik. Tvärtom finns det stöd för att människan är en aktiv teknikanvändare och
att vi gärna deltar aktivt i komplexa processer så att det sker en samverkan
mellan mänskliga behov, önskemål och de tekniska kraven.

Teknik är idag på flera sätt en förutsättning för hemtjänst och hemsjukvård. Den
tekniska utvecklingen startade på 1970-talet när nya telefonfunktioner utveck-
lades och 1973 installerades det första trygghetslarmet. Under 1980-talet skedde
sedan datoriseringen utav de administrativa rutinerna ute i kommunerna. Under
slutet av 1980-talet och under 1990-talet fördes diskussioner om hur smarta hus
skulle kunna var till hjälp och underlätta för äldre att bo kvar längre i sina hem.
Idag däremot, är den tekniska utvecklingen främst inriktad på IT, informations-
teknologin, och hur den kan utvecklas och användas på bästa sätt. Denna ut-
veckling har enligt Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) lett till att det idag
finns en viss vana bland hemtjänstpersonal att använda teknik och IT inom
vården.

IT ger möjligheter att överföra tal, texter och bilder och även att integrera flera
tekniska funktioner tillsammans så att det fungerar i ett system. Ett exempel på
ett sådant integrerat system är handla-hemma via Internet. Det är en möjlighet
att via en Internetuppkopplad dator i hemmet kunna göra beställning av livs-
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medel eller andra varor och tjänster direkt från butiker som konsumenten själv
väljer. Sedan 1980-talet har flera projekt genomförts där de äldre antingen gjort
beställningar av varor från sitt hem eller från hemtjänstens grupplokaler. Även
apotek, post och bankärenden finns det planer på att sköta med hjälp av IT och
nya distributionssystem. Vad Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) efter-
lyser är utvärderingar och tillvaratagande av erfarenheter från sådana satsningar.
Om inte en samordning sker, riskerar vi att förlora både överblicken och viktiga
kunskaper, och konsekvenserna blir att tillgången på ny teknik blir olika i olika
delar av landet.

Privatpersoners användning av datorer och Internet
Här följer statistiska uppgifter om hur väl förtrogna svenskar i allmänhet är vid
datorer och Internetanvändning och hur detta kan tänkas påverka användningen
och attityderna av detta inom hemtjänsten i framtiden.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde en undersökning under hösten 2001
för att klargöra hur stor användningen av datorer och Internet var för privat-
personer i Sverige. Resultatet visar att en av tre i åldern 16-64 år använder dator
i hemmet dagligen och knappt 30 procent använder dator i hemmet veckovis.
Här kan en skillnad mellan könen urskiljas. Bland kvinnorna i samma ålders-
grupp, 16-64 år, är det 24 procent som använder dator dagligen medan mot-
svarande andel för männen är 39 procent (SCB, 2002).

Det gick också att utläsa en tydlig skillnad mellan de yngre och de äldres an-
vändning av Internet. Hela 95 procent av 16-19 åringarna använde Internet men
med stigande ålder sjunker den siffran och i gruppen 55-64 år är det endast 56
procent som använder Internet. Att beställa varor och tjänster via webbsidor
gjorde en fjärdedel av befolkningen i åldern 16-64 år. Av det totala beloppet
som personerna beställde för hade en ökning med 15 procent skett för år 2001
jämfört med år 2000 (SCB, 2002).

Av siffrorna ovan kan bland annat följande slutsatser dras: Att allt fler har till-
gång till och dagligen använder sig utav dator och Internettjänster, även om det
fortfarande till störst del är de yngre. Det innebär att ung vårdpersonal med
största sannolikhet inte kommer att känna oro eller ha motstånd till att använda
sig utav nya former av teknik i vårdarbetet, vilket ibland kan förekomma bland
de medelålders kvinnorna i hemtjänsten idag. Detta innebär att hemtjänst-
personalen i framtiden kommer att vara erfarna dator- och Internetanvändare
redan när de börjar sitt yrkesliv.
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Användaracceptans
Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) skriver vidare att avgörande för om de
äldre ska uppleva tekniken som ett problem eller inte beror på hur väl tekniken
är integrerad i den sociala miljön och i användarnas liv. Detta gäller i högsta
grad även för hemtjänstpersonalen. När ny teknik förs in i vardagslivet vävs den
in i våra tidigare vanor och rutiner. Vi lär oss vissa tekniska apparater på ett
självklart sätt, och ett samspel mellan människa och teknik uppstår som gör att
integrationen fungerar problemfritt. Sådan teknik uppfattas varken som
obegriplig eller onödig och ett bra exempel på sådan teknik är telefonen. Att
ringa är helt naturligt och självklart för de flesta. Men när telefonen först kom
var det många som tyckte den var svår att förstå, och det fanns säkert både
vördnad och rädsla för att använda den i början. Därför är det naturligt att det
idag finns motsvarande känslor från vissa människor inför IT och användningen
utav den (Jennbert och Lagercrantz, 1997). För att det ska finnas användar-
acceptans för ett nytt system krävs att användarna har en positiv inställning och
att motivationen att använda det tilltänkta systemet är hög. I annat fall är risken
stor att systemet inte kommer att användas på rätt sätt, eller i västa fall inte
användas alls, skriver Danielsson (2001).

Enligt Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) finns det två avgörande
faktorer som styr varför teknik accepteras eller förkastas. Det är de sociala
förutsättningarna som styr, hävdar hon. Den första faktorn gäller skillnaden
mellan förväntad och faktisk teknikanvändning. Att människors vanor, beteen-
den, vilja och förmåga är svåra att ändra på är välkänt, och det gäller både yngre
och äldre. Detta innebär att uppmärksamhet bör riktas mot hur tekniken faktiskt
används. Det kan finnas andra behov som från början inte uppmärksammats och
därmed kan det inträffa att tekniken används till andra syften än den först var av-
sedd för (Jennbert och Lagercrantz, 1997).

Vad som inte får glömmas bort i det här sammanhanget är att de äldre av idag
tillhör de mest erfarna teknikanvändarna som någonsin funnits. De har levt
under en mycket omvälvande tidsepok i teknikens historia och få har fått upp-
leva en så snabb och omfattande teknisk utveckling som just de (Jennbert och
Lagercrantz, 1997). Detta bådar även gott inför framtiden med tanke på att när
40-talisterna blir pensionärer så kommer de i sin tur att vara vana IT-användare
och inte främmande för att själva, eller i samråd med hemtjänstpersonalen, an-
vända sig av tekniken i hemmet på ett naturligt sätt.

Den andra faktorn gäller sambandet mellan problemet och dess lösning. De äldre
använde inte alltid avsedd teknik trots att den var både lättanvänd och fanns
tillgänglig. Här finns uppenbara brister och risker beroende på vem som
formulerar problemet. Det är lätt att anhöriga, hemtjänstpersonal och besluts-
fattare anser att det finns ett behov av att lösa vissa problem som inte överens-
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stämmer med den äldres syn (Jennbert och Lagercrantz, 1997). Här bör höjas ett
varningens finger även när det gäller införandet av ny teknik för personalen
inom hemtjänstarbetet. Är det säkert att exempelvis nyckelhanteringen, mat-
beställningar, matleveranser och informationsöverföringen upplevs som ett
problem av personalen, eller är det bara något som utomstående tror?

Det finns många aspekter och orsaker till att arbetstagare antingen trivs eller inte
trivs på sin arbetsplats. Vid försök att avhjälpa problem är det lätt för utom-
stående att enbart se till vissa problem och negligera andra. Att skaffa sig ett
helhetsperspektiv är av största vikt annars är risken stor att det kan dyka upp nya
bekymmer som inte fanns med i beräkningen från början. Det är inte säkert att
en teknisk lösning alltid är den bästa ur rent mänsklig synvinkel, även om den
verkar vara det och kanske är det rent ekonomiskt. Vi människor har en mängd
behov och önskningar som vi vill få tillfredsställda och därför krävs det en stor
försiktighet vid introducerandet av ny teknik i områden som sedan tidigare inte
är vana vid att hantera tekniska lösningar i arbetet.

Motivation i arbetet
Enligt Danielsson (2001) har undersökning och forskning kring arbetsmotivation
visat hur viktigt det är för människor att få uppleva att det finns personliga ut-
maningar i arbetet. Att få agera självständigt och känna att jag som individ har
kontroll över arbetssituationen och arbetsuppgifterna, är också mycket
betydelsefullt för arbetstagaren. Abraham Maslows behovstrappa och David
McClellands teori om prestationsbehov är generella teorier om motivation som
vidareutvecklats. Den optimala motivationen får arbetstagaren om följande
uppfylls:

 de uppmuntras delta i beslut om hur arbetet ska utföras,
 de får problem att lösa,
 de ges tillfällen att lära sig mer än endast en arbetsuppgift,
 de får individuellt ansvar, och
 de får offentligt erkännande, inte bara lön för sitt arbete.

Uppfylls dessa omständigheter uppnås både hög produktivitet och en god arbets-
trivsel (Danielsson, 2001).

Sammanfattning
I hemtjänstarbetet, likväl som i allt arbetsliv, är det viktigt att det finns möjlig-
heter att påverka arbetssituationen. Att arbetstagaren har kontroll, känner sig
delaktig, och att det ställs lagom stora krav. Arbetsuppgifterna får inte blir för
många eller för komplicerade och när det finns behov att ta hjälp av tekniken ska
den möjligheten finnas. De tekniska lösningar som finns ska ta vid och fungera
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som stöd och hjälp för arbetstagaren. Huvudsaken är att tekniken inte ”tar över”
och passiviserar användaren och att möjligheter och tillfällen till mänskliga
möten bibehålls. Den sociala kontakten är en förutsättning och helt avgörande
för om vi ska må och fungera bra tillsammans i arbetslivet.

Syfte
Efter studiebesöken omarbetades den inledande frågeställningen till att nu enbart
fokusera på hemtjänstpersonalens arbetssituation rörande informationsöver-
föringen. Uppgiften från uppdragsgivaren blev att i första hand ta reda på vilka
grundläggande behov och problem som fanns i hemtjänstarbetet och det ansågs
att förslag på eventuella tekniska lösningar var mindre viktiga för tillfället.
Intresse fanns också för att undersöka personalens nuvarande inställning till
teknik och hur vana teknikanvändare de är. Frågeställningen lyder därför:

Vilken typ av information förmedlas i hemtjänstarbetet, mellan vilka aktörer, vid
vilka tidpunkter och på vilka platser sker denna informationsöverföring? Hur
upplever personalen själva sin arbetssituation med utgångspunkt från
informationsöverföringen och vilken är deras attityd och vana till tekniska
lösningar idag?

Metod

Här fortsätter rapporten med en beskrivning av hur urvalet av hemtjänstområden
och deltagare gått till. Därefter behandlas de fem olika studierna i under-
sökningen med avseende på material, procedur och deltagare.

Urval av hemtjänstområden och deltagare
För att hitta lämpliga hemtjänstområden för studiebesök och fältstudier an-
vändes telefonkatalogen i den berörda kommunen och hemtjänstområden
uppringdes helt slumpmässigt. Det krävdes ett flertal telefonsamtal innan två
enhetschefer gav sin tillåtelse för de första fyra studiebesöken. Det första av
dessa ställen, A, var villigt att tillåta efterföljande fältstudier, intervjuer och
enkät medan det andra, B, inte ville delta vidare.

Efter fältstudierna ombads de intresserade i personalgruppen vid område A att
anmäla sitt intresse för att bli intervjuade. Eftersom intervjuerna inte fick
genomföras på arbetstid innebar det att personalen fick ta sin rast i anspråk eller
komma innan arbetstidens början eller efter arbetstidens slut för att delta i
intervjuerna. Detta gjorde det svårt att få tillräckligt många intresserade att delta.
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Efter att två anmält sig till pilotintervjuerna och endast två till de ordinarie
intervjuerna togs telefonkontakt med ytterligare ett hemtjänstområde med äldre
hyreshusbebyggelse, C, för att försöka intressera fler intervjupersoner. På ett
vårdlagsmöte hos C presenterades syftet med detta arbete och samtidigt fram-
fördes önskemål om hjälp med att få deltagare till intervjuer och senare till
enkäten. Efter några dagar hade tre personer anmält sig på en kvarlämnad lista
och sammanlagt intervjuades tre personer på ställe C och två på ställe A. Ingen
av intervjupersonerna fick någon form av ersättning för sin medverkan.

För att få tillräckligt med deltagare till enkätundersökningen krävdes kontakt
med ett fjärde hemtjänstområde, D. Det var många bland personalen som av
skiftande anledningar inte deltog i vårdlagsmötena. De var sjuka, vårdade sjuka
barn, hade semester, var långtidssjukskrivna eller hade arbetstiden förlagd till
kvällen. Detta som förklaring till den låga närvaron vid vårdlagsträffarna trots
att personalgrupperna egentligen var större.

Enklaste sättet att få lämpliga enhetschefer att intervjua var att fråga cheferna för
område A och C eftersom kontakt redan tagits med dem. Den första enhets-
chefen som intervjuades arbetade vid hemtjänstområde C där tre personer
intervjuades och där de åtta pilotenkäterna genomfördes. Chefsintervju nummer
två skedde vid hemtjänstområde A där studiebesök, fältstudie, två
pilotintervjuer, två intervjuer och nio enkäter genomfördes. Hon var även chef
för ytterligare ett hemtjänstområde, E, där de sista elva enkäterna insamlades.

Nedan följer en beskrivning av material, procedur och deltagare i de fem olika
studierna som genomfördes som delmoment i undersökningen.

Studie 1, studiebesök
Som ett första led i undersökningen togs kontakt med två hemtjänstområden för
att under två dagar vid varje område gå bredvid ordinarie hemtjänstpersonal.
Syftet med dessa besök var att få en första inblick i hur en vanlig arbetsdag ser
ut för personalen och för att försöka hitta vilka moment i deras arbete som
verkade vara extra krävande ur ett kognitivt perspektiv.

Vid studiebesöken användes papper och penna för att göra enklare anteckningar
och en vanlig armbandsklocka för att ta tiden med.

Författaren gick bredvid en ordinarie personal under fyra arbetsdagar, klockan
7.15-13.00. Första dagen tillbringades i område A: s innegrupp och dag två i
område A: s utegrupp. Dag tre och fyra följdes två olika personal i område B.
Enklare anteckningar fördes om vad för olika arbetsuppgifter personalen hade,
vad de gjorde hos varje vårdtagare, hur långa besöken var och vad de gjorde
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emellan vårdtagarbesöken. Det fanns även möjligheter att ställa frågor till
personalen angående deras arbetsuppgifter och hur de upplevde sin arbets-
situation.

Personalen bestämde själva efter diskussion med varandra på morgonen vilken
personal de ansåg vara lämpligast för författaren att följa med. Detta med tanke
på hur representativa arbetsuppgifter den valda personalen skulle utföra under
den dagen.

Studie 2, fältstudie
Efter studiebesöken konstaterades att informationsöverföringen upptog en stor
del av hemtjänstpersonalens tid och resurser varför detta valdes att studeras mer
ingående under fem fältstudiedagar.

Till fältstudien hade ett protokoll utarbetats för att snabbare och mer konsekvent
kunna notera vad för slags information som mottogs och förmedlades. Också för
att se mellan vilka personer, var och vid vilka tidpunkter under arbetspasset som
informationsöverföringen skedde.

En och samma personal följdes under samtliga veckans vardagar, fyra arbetspass
klockan 7.30-13.00 och ett arbetspass klockan 16.00-21.00. Protokollen fylldes i
hela tiden vartefter information förmedlades. Noteringar gjordes mellan vilka
aktörer, vid vilka tidpunkter och på vilka platser informationsöverföringen
skedde. Protokollen renskrevs omedelbart efteråt för att inte snabb och kort-
fattad nertecknad information skulle missas eller hinna glömmas bort.

Det var gruppledaren som valde ut den personal hon ansåg lämpligast för för-
fattaren att följa med tanke på att den personalen arbetade just de dagar som
önskemål framförts om att få genomföra fältstudien. En manlig undersköterska,
36 år, som arbetat nästan 9 år inom äldreomsorgen och som tjänstgjorde 77,53
procent av en heltid ansågs lämpligast och han var själv mycket positiv till att
medverka i fältstudien.

Studie 3, intervjuer
Med utgångspunkt från fältstudieprotokollen och efter samtal med personalen
utarbetades intervjufrågor och två pilotintervjuer och fem intervjuer av hem-
tjänstpersonal genomfördes.

Ett formulär med 27 intervjufrågor av semistrukturerad karaktär utarbetades, se
bilaga 1. Ingen omarbetning av frågorna skedde efter pilotintervjuerna som
genomfördes på två personer ur personalen vid hemtjänstområde A. Det var
viktigt att hålla nere antalet frågor eftersom personalen hade begränsat med tid
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att avsätta till intervjuerna. Under intervjuerna användes, med intervju-
personernas godkännande, en bandspelare.

De två först intervjuerna vid hemtjänstområde C skedde på ett kontor med
stängd dörr. Den tredje intervjun ägde rum i ett mindre vilorum där det också
fanns stolar och bord och en dörr att stänga till. Samtliga dessa tre intervjuer
skedde utan några störningsmoment. Båda intervjuerna vid ställe A skedde i ett
mindre vilo- och sällskapsrum i gruppboendets lokaler. Där fanns också möjlig-
het att stänga en dörr och inga störningsmoment inträffade. En förklaring av vad
som menades med information och informationsöverföring hade utarbetats och
exempel på detta gavs till personalen innan intervjuerna genomfördes, se bilaga
1.

Ett speciellt informationsblad angående syftet med intervjun hade sammanställts
och lästes upp av författaren. Det behandlade även antalet frågor, anonymitets-
löfte och upplysning om frivilligheten i att delta. Detta för att så lång som
möjligt säkerställa likvärdiga förhållanden under samtliga intervjuer. Inter-
vjuerna tog 30-35 minuter att genomföra beroende på hur långa svar intervju-
personerna lämnade.

Intervjugruppen bestod av 5 personer, två från hemtjänstområde A och tre från
område C och i tabell 3 nedan beskrivs intervjupersonernas sammansättning.

Tabell 3
Intervjupersonernas sammansättning

Kön Ålder Anställningstid, år
Sysselsättningsgrad,
procent Högsta utbildning

     
Kvinna 31 15 100 2-årigt Gymnasium
Kvinna 43 4 81 Frisörutbildning
Kvinna 57 15 77,53 Tandsköterska
Kvinna 54 12 77,53 Vårdbiträde
Man 36 8+8 mån 77,53 Undersköterska

Mannen hade åtta års anställning vid ett gruppboende och därefter åtta månader
inom hemtjänsten.

Studie 4, enkät
När intervjufrågorna hade analyserats utarbetades en enkät med utgångspunkt
från de svar intervjupersonerna hade lämnat. En pilotenkät genomfördes på åtta
personer i hemtjänstområde C.
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Målet var från början att maximalt använda två A4-sidor med frågor för att
enkäten inte skulle ta för lång tid i anspråk på vårdlagsträffarna och för att
personalen inte skulle uppleva den för arbetsam att fylla i. Detta mål klarades,
men eftersom faktauppgifter som kön, ålder, utbildning, anställningstid och
sysselsättningsgrad tar utrymme i anspråk och även förklaringen av vad som
menades med information, så fick enkäten slutligen bestå av tre sidor. Det
sammanlagda antalet frågor blev 23 stycken och den första och sista frågan var
de enda där personalen behövde skriva något själva, se bilaga 2 (den utdelade
enkäten innehöll rutor för varje svarsalternativ). Resterande frågor bestod av
förutbestämda svarsalternativ med rutor att kryssa i. Efter pilotundersökningen
omarbetades vissa frågeställningar och några andra frågor fick ökat antal svars-
alternativ. Några frågor togs av utrymmesskäl bort.

Sammanlagt insamlades 37 stycken besvarade enkäter, 9 stycken från ställe A,
17 stycken från ställe D och 11 stycken från ställe E. På samtliga ställen skedde
innan utlämnandet av enkäten en muntlig information om syftet med studien och
en förklaring och exempel på vad som menades med information i fråge-
ställningarna. Det betonades att deltagandet var både frivilligt och anonymt, att
de gärna fick ställa frågor om oklarheter och ingen valde att inte delta. Flera
personer ställde frågor till författaren och vissa diskuterade frågorna med
varandra. På ställe D var ifyllandet av enkäten det första momentet på vårdlags-
träffen medan det på ställe A och E var ett moment mitt i träffen. Det tog cirka
15 minuter att fylla i enkäten och vartefter de blev klara samlades enkäterna in
och löfte gavs om att personalen skulle delges resultatet när det var klart.

Av de 37 deltagare som deltog i enkäten var 36 kvinnor, 97 procent, och en var
man, 3 procent. Deras genomsnittsålder var 40,1 år där den yngsta var 21 år och
den äldsta var 57 år. Den genomsnittliga anställningstiden i hemtjänsten var 10,3
år där 3 dagar var kortaste anställningstiden och 25 år var den längsta. Antalet
genomgångna skolår var i genomsnitt 11 år där den kortaste skoltiden var 7,5 år
och den längsta 15 år. Största andelen av enkätdeltagarna, 27 procent, hade 3-
årigt gymnasium och 24 procent var utbildade undersköterskor. Andelen vård-
biträden var 14 procent och lika många hade 2-årigt gymnasium. Av de
resterande hade 1 person två år vid universitetet, 2 hade 9-årig grundskola, 2
hade realexamen, 1 hade enhetsskola och 2 hade inte angett något svar på frågan
om längsta utbildning. Av de 37 deltagarna arbetade nästan hälften, 43 procent,
77,53 procent av en heltid. Heltid, 100 procent, arbetade 27 procent och 14
procent arbetade 75 procent. De resterande hade varierade sysselsättningsgrader
på 56, 61, 80, 82 och 85 procent och en av deltagarna var timvikarie.
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Studie 5, chefsintervjuer
Som ett sista moment intervjuades enhetscheferna för hemtjänstområde A och C
för att få en uppfattning om de tänkte och tyckte som sin personal och hur de såg
på ny teknik inom hemtjänstområdet.

Som grund användes samma frågeformulär som till personalen men vissa frågor
omarbetades för att bättre passa att ställa till cheferna och sammanlagt ställdes
28 frågor. Även här användes, efter tillåtelse, en bandspelare för att slippa göra
anteckningar och för att lättare kunna ställa lämpliga följdfrågor.

Chefen för hemtjänstområde C intervjuades på sitt arbetsrum där dörren stod
öppen till en hall där de övriga i personalen passerade. Intervjun avbröts två
gånger, dels av en personal som kom in och dels av ett telefonsamtal på mobil-
telefonen. Den fasta telefonen hade stängts av innan. Intervjun tog en timme och
samma information gavs till båda cheferna före intervjuerna som till den övriga
personalen som intervjuades. Intervjun av chefen på område A skedde i samma
vilo- och sällskapsrum på gruppboendet som de andra intervjuerna av
personalen vid område A. Intervjun avbröts vid ett tillfälle när hennes elev kom
in med en kaffebricka och intervjun tog 45 minuter. Nedan beskrivs de två
enhetschefer som intervjuades i tabell 4.

Tabell 4
Beskrivning av enhetscheferna

Kön Ålder  Anställningstid Högsta utbildning Antal anställda
     
Kvinna 57 13 år 3-årigt gymnasium + ca 30

10 p neuropsykologi +
10 p demensvård

Kvinna 40 1 år 2,5 år Social omsorg 44

För båda cheferna gällde att de arbetade heltid och att de ansvarade för flera
olika personalgrupper inom äldrevården. Enhetschefen med 30 anställda hade
två långtidssjukskrivna och enhetschefen med 44 anställda hade elva långtids-
sjukskrivna i sin personalgrupp.

Resultat

Nedan redovisas först resultatet från fältstudien. Därefter presenteras vilken
sorts information som förmedlades, när det skedde, var och mellan vilka aktörer.
Därefter följer en sammanställning av resultaten från intervjuerna med
personalen, intervjuerna med cheferna och resultaten från enkätundersökningen.
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Dessa tre resultat har sammanställts tillsammans och presenteras i följd bero-
ende på vilka frågeställningar som behandlas.

Resultat från fältstudien
Nedan kommer den första av de fem fältstudiedagarna i område A att beskrivas
ganska ingående i en mer lättsam prosaform och samtliga förekommande namn i
texten är fingerade. Syftet med beskrivningen är att belysa hur ett vanligt arbets-
pass för en undersköterska i hemtjänsten ser ut tolkat med en utomståendes
ögon. Författaren fick förmånen att följa med Kent som är 36 år och som har
arbetat nästan nio år inom äldreomsorgen. Han arbetar 77,53 procent och är
utbildad undersköterska. Men först visas i tabell 5 en sammanställning över
fältstudie-dagarna grundad på de besök Kent gjorde.

Beskrivning av fältstudiedagarna
Tabell 5
Hemtjänstbesökens antal och längd under fältstudiedagarna

Kolumn 1 2 3 4 5 6
Dag       
1. To 10 1 43 14 41 42
2. Fr 9 1 50 14,4 66 29
3. Må 9 4 40 17 56 61
4. Ti 5 1 130 43,5 54 99
5. On 12 1 35 13,75 93 95

Kolumn:
1. Antal gjorda vårdtagarbesök.
2. Kortaste besöket i minuter.
3. Längsta besöket i minuter.
4. Längd på genomsnittsbesöket i minuter.
5. Förflyttningstid med bil under arbetspasset i minuter.
6. Övrig tid i minuter.

Samtliga dagar var arbetstiden 7.30 – 13.00 utom dag tre då arbetstiden var
16.00 – 21.00. För dag fyra blev längsta besöket 130 minuter på grund av att då
skedde städning och tvätt hos en vårdtagare och detta ökade också på längden på
tiden av genomsnittsbesöket. Annars verkar ett genomsnittsbesök vara mellan
13-14 minuter. Enminutersbesöken bestod i lämning av tidning, post eller mat-
låda vid dörren.

När all tid för besök, förflyttning och rast var borträknad återstod i genomsnitt
under dessa fem dagar 65 minuter övrig tid per dag. I den tiden ingick också
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väntan på att bli hämtad med bilen när personalen var klar hos en vårdtagare,
skjutsning av kollegor till andra hemtjänstbesök eller planering inför och väntan
på matleveranserna.

Beskrivning av en dag i hemtjänsten
Vi träffas i grupprummet klockan 7.20 men Kent började redan klockan 7.00 för
idag är han och en annan personal ansvariga för att ta emot eventuella sjuk-
anmälningar och ringa in vikarier om det skulle behövas. Det förekommer inga
morgonmöten i detta arbetslag på grund av att det inte anses fungera och några
nya former har ännu inte hittats. Tanken från början var att de två som började
klockan 7.00 skulle hålla i ett morgonmöte och informera de övriga om dagens
arbete.

När jag anländer diskuterar Kent med kollegorna i vårdlaget om olika
vårdtagare, om matlistan som är klar för att faxas och det bestäms att en elev
från om-vårdnadsprogrammet ska gå bredvid en personal i innegruppen
eftersom jag följer med Kent som tillhör utegruppen. Denna morgon ges
instruktioner om hur larmklockorna ska bytas ut. Det är Sara, gruppledaren som
också fungerar som vikarie vid behov, som gör alla uppmärksamma på att det är
några larmklockor som ännu inte blivit utbytta. Kent läser i en pärm om vilka
vårdtagare han ska besöka, han skriver en minneslapp, tar en mobiltelefon och
går till nyckelskåpet och hämtar ett antal nycklar. När klockan är 7.40 är vi klara
och går ut till bilen tillsammans med Monika som ska släppas av efter vägen och
David som ska hjälpa Kent där det behövs dubbelbemanning.

När vi precis kört ut från parkeringsplatsen ringer mobiltelefonen och det är Sara
som glömt säga att Berit inte ska ha dusch idag. Den informationen är till
Monika som är på väg till Berit men eftersom det är Kent som har telefonen är
det han som får ta emot samtalet. Klockan 7.47 är vi framme hos Hilda som får
besök fem gånger om dagen av hemtjänsten. Kent hjälper henne upp ur sängen
och klär på henne. Han tar på henne glasögonen och kammar håret. Sängen
bäddas ihop och Hilda går med rollatorn ut till köket och sätter sig vid köks-
bordet. Där ger Kent henne morgonmedicin och skriver in sin signatur i den gula
pärmen. Han kokar upp vatten till te och rostar bröd som han brer smör och
lägger ost på. Kent småpratat lite med Hilda om vädret och min närvaro och
avslutar med att tala om att någon av hemtjänstpersonalen kommer med lunch
vid 12-tiden. Han undrar om det är något mer Hilda behöver hjälp med innan vi
går men hon är nöjd, så klockan 8.02 säger vi hej då och går ut på gatan. Där får
vi stå en stund tills David kommer och hämtar oss med bilen. Han har under
tiden varit och hjälpt upp en annan vårdtagare ur sängen.

Tillsammans åker vi till Kajsa vilket tar två minuter. Kent låser upp ytterdörren
och ropar in i lägenheten att det är hemtjänsten som kommer när vi kliver in
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klockan 8.12. Kajsa ligger ihopkrupen i fosterställning i en säng. Sängen står
längst inne i ett hörn i ett stort vardagsrum med helt fördragna gardiner. Hon får
hemtjänstbesök fyra gånger per dag och nu på morgonen hjälper Kent och David
henne upp ur sängen. Hon sover med kläderna på så de leder henne ut till
toaletten med hjälp av rollatorn. Därefter placeras hon vid köksbordet och hon
får en smörgås och lite saftsoppa till frukost. Kent ger medicin till henne och
signerar det i pärmen. När vi är klara är klockan 8.28 och Kent säger till Kajsa
att hemtjänstpersonalen kommer med lunchen senare på dagen.

Nästa bilfärd tar också två minuter och 8.31 är vi hos Ann-Stina som får besök
två gånger per dag. Hon möter oss i dörröppningen till den lilla villan där hon
bor och vi lämnar över dagstidningen som vi hämtat i brevlådan. Vi får en
soppåse tillbaka att lägga i soptunnan ute vid gatan. Eftersom hon är uppe och
mår bra tar detta besök endast en minut och vi åker vidare i sju minuter tills vi
klockan 8.38 anländer till Ellen.

Ellen har drabbats av en stroke och får hjälp varje morgon att komma upp ur
sängen och med morgonhygienen. På kvällen får hon hjälp av maken och en
dotter som bor i närheten. Kent och David pratar med Ellens make på neder-
våningen av radhuset och blir påminda om att inte glömma byta underbyxor idag
eftersom det glömdes bort igår. På övervåningen ligger Ellen och väntar i
sängen och Kent och David får hjälpas åt att få upp henne. De tar på henne
strumpor och skor och kör fram rollatorn och sedan går hon själv ut till bad-
rummet ledsagad av Kent och David. Kent hjälper till med blöjbyte, toalett-
besök och tvättning av övre och nedre toalett. Under tiden bäddar David och
sedan hjälps de åt med påklädningen och ledsagning till trapphissen som Ellen
åker med ner till rullstolen där hennes make dukat fram frukost framför teven.
Klockan 9.04 är vi klara och efter tre minuter i bilen är vi framme vid makarna
Nygren klockan 9.07.

Bertil har haft hjälp en längre tid med bland annat duschning men nu har hustrun
Svea blivit höftledsopererad och kan därför inte hjälpa sin make lika mycket
som innan. Kent ger Bertil ögondropparna och Svea ber om hjälp med att få
diskmaskinen urplockad för att slippa böja sig så mycket i onödan. Vi är klara
klockan 9.20 och ute i bilen igen ringer Sara för att meddela att den personal
som varit hos Holger på morgonen nu kommit på att hon glömde lägga fram den
bärbara telefonen åt honom på köksbordet. Eftersom han har sådan värk och
mycket sällan klarar att förflytta sig utan hjälp måste telefonen ligga så att han
kan nå den. Eftersom Kent är den ende Sara kan nå via mobiltelefonen får vi
bege oss dit. I bilen på väg till Holger kommer Kent på att han glömde skriva in
i körjournalen vad mätarställningen stod på innan vi körde ut på första besöket i
morse. Enhetschefen har bett om att få reda på hur många mil bilen körs på en
dag för att se hur stora kostnaderna är och om det eventuellt skulle bli billigare
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att gå över till elbil. Beräkningarna har hittills visat att bilen går cirka nio mil per
dag mellan klockan 7.30 - 21.00.

Efter fem minuter, klockan 9.25, är vi hos Holger och Kent byter några ord med
honom och lägger fram telefonen så att Holger kan nå den i fall han behöver.

Efter ytterligare två minuters bilfärd är klockan 9.31 och vi är framme hos
Solveig och hennes make Sven. Solveig får hjälp morgon och kväll, också hon
på grund av en stroke. Hon klarar att gå lite med bockar men sitter i rullstol hela
dagarna. Hon hjälps upp ur sängen och leds ut på toaletten av Kent och David
där David hjälper till med toalettbesök, tvättning, tandborstning, påklädning och
kamning av håret. Under tiden bäddar Kent och pratar med Sven som påminner
om att Solveig ska till tandläkaren i morgon och därför måste personalen komma
senast klockan 8.30 för att hon ska hinna bli klar i tid. Sven var väldigt pratsam
och nyfiken på min närvaro och berättade om sina negativa upplevelser av den
svenska sjukvården.

När Solveig är färdig placeras hon i sin rullstol och en speciell skena och en
tunn bomullsvante träs på den ena handen. Kuddar placeras som stöd så att hon
ska sitta bekvämt och hon körs fram till sin dator. Där har hon ett tränings-
program hon arbetar med. Frukosten hade hon ätit på sängen redan innan vi
kom. Klockan 10.14 är vi klara och efter dessa sju morgonbesök åker vi nu till
grupp-rummet där vi är framme klockan 10.20.

Så fort vi kommer in i grupprummet skriver Kent ner i ett block på bordet om
Solveigs tandläkarbesök och hänger in nycklarna i nyckelskåpet. Det blir tid för
te och smörgås och vi sitter och diskuterar hur deras arbete är upplagt och
fungerar. Övrig personal i ute- och innegruppen kommer och går. De hämtar och
lämnar nycklar, går ut för rökpaus eller sitter ner vid bordet och tar en kopp
kaffe mellan två besök hos vårdtagare. De ställer hela tiden frågor till varandra
rörande vårdtagarna för att få ny information eller för att kontrollera att gammal
information fortfarande gäller. Det bord som de alla sitter runt är helt belamrat
med pärmar, papperslappar, nyckellista, anteckningsblock för den dagliga
aktuella information, bemanningspärmen, arbetsscheman, papper om semester-
önskemål, en fasttejpad påminnelselapp gällande två vårdtagare som behövde
nya armband till sina larmklockor, tidskrifter och veckotidningar. Där är så
trångt att man måste röja undan för att få plats med sin te- eller kaffekopp. Även
väggarna och innerdörrarna är fulla av anslag och det finns två whiteboardtavlor
med information på. Dessutom finns en hylla där alla i personalen har ett eget
fack där personlig information kan lämnas.

En kollega till Kent kommer in och säger att hon inte vet var en vårdtagare bor
och Kent ger henne en vägbeskrivning. En annan kollega ringer och är klar med



43

en städning och vill att Kent ska komma och hämta henne med bilen. Han har
just ätit färdigt och åker iväg medan jag väntar i grupprummet. När de är tillbaka
frågar Sara honom om han vet vilka pärmar som behöver rensas. Hon är nytill-
trädd på tjänsten och håller på att försöka bringa ordning i alla pärmar och vill
rensa ut allt som är inaktuellt. Eftersom Kent inte hade någon städning eller
dusch blev det lite mer tid över den här dagen än vad som var vanligt.

Allt fler av personalen samlas i grupprummet vartefter de är klara med sina
morgonsysslor och alla väntar nu på att matleveransen ska komma. När Kent
kommer tillbaka börjar han förbereda inför levererandet av matlådorna. Han tar
fram en pärm där matlistorna finns och plockar fram nycklarna till de vårdtagare
som ska ha mat och sätter dem på en nyckelring. Idag är det tio stycken som ska
ha mat mot normalt elva stycken. Flera av dem turas om att gå ut till porten för
att se om maten kommit för tyvärr finns ingen ringklocka eller liknande som
matutkörarna skulle kunna använda för att tala om att de anlänt. Det blir därför
mycket spring i onödan för personalen.

När väl maten anlänt tar en personal och läser på matlistorna vad som är beställt
och av vem. En plockar upp matlådorna ur värmelådorna och skriver namn på
dem medan en tredje personal prickar av på en annan lista vilka som får mat den
aktuella dagen och detta sker för att personalen ska veta hur mycket vårdtagarna
sedan ska betala. Efterrättslådor och råkostlådor paras ihop med rätt huvudrätt
och därefter plockas matlådorna ner i olika värmeväskor som sedan körs ut med
bilen till vårdtagarna. När allt är klart är det sammanlagt tre personal som går ut
till bilen med de tio matlådorna.

Först åker vi till Holger som får sin mat klockan 11.54. Holger äter direkt ur
lådan och under tiden tömde Kent en urinflaska, vek ihop lite tvätt från tork-
skåpet, lämnade en inköpt kvällstidning och växelpengar och signerade detta i
en kassabok. Han påminde Holger om att han inte skulle glömma bort att ta sin
medicin klockan 14.30 och klockan 12.05 lämnade vi Holger och promenerade 2
minuter bort till Doris och Svante. Där var vi mellan klockan 12.07 och 12.13
och under den tiden försökte Kent än en gång förklara för dem att det går bra att
när som helst välja att beställa två matlådor eftersom en portion blir för lite att
dela på för två personer. Anledningen till att de bara beställer en matlåda är att
de helt enkelt är för snåla och de håller envist fast vid att en matlåda räcker trots
påtryckningar från både barn och hemtjänstpersonal. Kent var osäker på om de
skulle ha någon lunchmedicin eftersom det var länge sedan han var där och
därför kontrollerade han det i den gula pärmen.

Sista matlådan för Kent att leverera var till Edla två minuters gångväg från Doris
och Svante. Nu hade köttsoppan kallnat och Kent värmde den i en kastrull åt
henne medan Edla berättade att hon var precis slutkörd eftersom hon haft städ-
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hjälp på förmiddagen. Hon vill vara med och hjälpa till och se att det går rätt till
och det blev lite för ansträngande när Monica idag hade med sig en elev som
också städade. Kent betonar då att hon inte alls behöver hjälpa till med
städningen om hon tycker att det blir för arbetsamt. Efter fem minuters bilfärd är
vi åter i grupprummet och klockan är nu 12.50.

Kent får information från en kollega om att Rådströms döttrar varit på besök och
lagat mat till sin mamma och därför ska maten avbeställas för fredagen och
istället ska torsdagens mat sparas och värmas då. Kent ger i sin tur den informa-
tionen vidare till andra kollegor och påminner om att vårdtagaren ändå ska ha
sin lunchmedicin och att den måste ges i samband med värmningen av maten.
Sara berättar att någon ringt och sökt honom medan han varit ute. Kent lämnar
in nycklarna i nyckelskåpet och skriver ner i blocket allt gällande den informa-
tion han fått och gett om Rådströms mat. Klockan är nu 13.00 och arbetsdagen
är slut.

Sammanfattning
Som en sammanfattning av det här arbetspasset kan sägas att Kent hann med sju
morgonbesök och tre matleveranser. Han träffade elva olika vårdtagare och en
av dem träffade han två gånger. Det kortaste besöket varade i en minut och det
längsta besöket var 43 minuter långt. Genomsnittsbesöket varade i 14 minuter
och totalt var vårdtiden med förflyttningstiden inräknad 3 timmar och 1 minut.
När 30-minutersrasten var borträknad fanns det 1 timme och 35 minuter kvar i
övrig tid. Den gick åt till att skjutsa kollegor, leta parkeringsplats, vänta på att
bli hämtad av bilen, hanteringen av matlådorna, att ge och få information från
kollegor och till förberedelse och planering.

Det konstaterades att personalen har kontakt med och överför information till i
huvudsak sex olika aktörer. Vårdtagarna, anhöriga, chef, kollegor, distrikts-
sköterska och biståndshandläggare. Därtill kommer också en sjunde aktör, andra
sjukvårdsinrättningar. Under fältstudien förekom endast någon enstaka kontakt
med sjukhuset men personalen har informationsutbyte med alltfler andra sjuk-
vårdsinrättningar och med tiden kommer det att bli alltmer vanligt, se figur 3.
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Figur 3. Mellan vilka olika aktörer informationsöverföringen skedde under fält-
studiedagarna.

Olika typer av information mellan aktörerna
Här följer nu en beskrivning av vilken typ av information som överfördes mellan
personalen och de olika aktörerna under fältstudiedagarna.

Till och från vårdtagaren
Informationen handlade om när hemtjänsten skulle komma nästa gång och det
gavs påminnelse om att vårdtagaren inte skulle glömma ta sin medicin. Det var
information om tvätthantering, att köra igång tvättmaskinen, att hänga tvätt, att
tömma torkskåpet, att vika tvätt och att plocka in tvätt i skåpen. Det handlade
om telefonsamtal som vårdtagaren ringt eller skulle ringa, exempelvis om en
rollator. Att vårdtagaren kommer att vara bortrest vissa dagar och att hemtjänst
inte behövs då och att mat inte har beställts för dessa dagar. Det var mycket
information om olika besök vid andra vårdinrättningar, när de skulle ske, hur de
avlöpte och om väntan på provsvar. Det var också mycket planerande inför
dessa besök, om anhöriga som skulle följa med och om ändrade besökstider för
hemtjänstpersonalen.
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  Hem
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Vårdtagare uttryckte oro för olika saker och detta behövde ibland vidare-
befordras, exempelvis om hur vårdtagaren skulle klara att sköta trädgården i vår
och sommar och en vårdtagare ville veta vilka andra boendealternativ det fanns.
Personalen kände också ansvar när det gällde den utrustning och möblering som
fanns i vårdtagarnas hem och försökte varna, förklara och undanröja så många
hinder som möjligt för att inga olyckor skulle inträffa. Informationen handlade
mycket om maten, att avbeställa och nybeställa matlådor. Personalen gav också
upplysningar om vilka hjälpmedel det fanns och hur vårdtagaren tog kontakt
med arbetsterapeuten.

Till och från enhetschef
Här rörde sig informationen om att bilen inte fungerade bra och behövde på
service. Att chefen inte skulle lämna besked om olika möten med så kort varsel.
Det rörde sig om semesterönskemål, om elever och ny personal och direktiv från
kommunledningen. Mycket information gällde förändringar i arbetssituationen.
Exempelvis när det kom nya vårdtagare eller om arbetssituationen behövde för-
ändras av någon anledning.

Till och från anhörig
Här gällde informationen om, när och vem (personal eller anhörig) som skulle ta
kontakt med andra vårdinrättningar, exempelvis distriktssköterskan. Även
anhöriga informerades om när vårdtagarens hem på något sätt var farligt eller
svårarbetat för personalen. Viktig information gällde om underlägg och blöjor
var slut och behövde beställas hem och även här handlade mycket information
om maten. Det hände att vårdtagaren beställde eller avbeställde mat som de
anhöriga sedan ändrade igen. Informationen handlade om kläder och tvätt,
tidigare/senareläggande av besök hos någon vårdtagare, förhandsinformation om
resor och andra aktiviteter som i sin tur förde med sig förändringar i de ordinarie
rutinerna.

Till och från biståndshandläggare
Information gällde om förändrat tillsynsbehov av vårdtagare, exempelvis för att
en anhörig skulle genomgå en operation.

Till och från distriktssköterskan
Av naturliga skäl handlade informationen i huvudsak om vårdtagarens hälso-
tillstånd, att besök av distriktssköterskan behövdes eller var inplanerat. Att
ordinerad provtagning misslyckats och att en vårdtagare behövde näringsdryck.
Distriktssköterskan behövde också hämta och lämna nyckel i grupprummet inför
vårdtagarbesök vilket krävde, men inte alltid skedde, informering av personalen
innan.
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Till och från kollegor
Vidarebefordran av information från telefonsamtal, exempelvis om vårdtagare
som var på väg hem från sjukhus, direkt muntligt till kollegan eller via blocket
på bordet eller via brukarkortet. Avrapportering om hur dagen varit från av-
gående personal när personalen arbetar kväll. Planering av arbetspasset, om det
behövs dubbelbemanning någonstans och i vilken ordning vårdtagarna ska
besökas och vilka vårdtagare som ska ha städ och/eller dusch. Upplärning av ny
personal och vikarier, exempelvis hur faxning av matbeställning till köket går
till. Mycket information rörde matbeställningarna och om att inte glömma av-
beställa mat. Hur byte av larmklocka skulle gå till, vilka som var bytta och vilka
som var kvar att byta. Information gällde påminnelse om att ta med mobil-
telefonen och nycklar vid lämnandet av grupprummet och efter vårdtagarbesök.
Sjukskrivningar, friskskrivningar och vård av sjukt barn var också information
som förmedlades mellan kollegorna.

Information om att distriktssköterskan skulle göra vårdtagarbesök och vad som
behövde planeras inför det. Ändring av besökstider hos vårdtagare, vad som har
gjorts, vad som måste göras och vad som eventuellt glömts bort hos vårdtagare.
Information och diskussion om trivselkväll för personalen och hur vikariefrågan
skulle lösas. Informerande och frågande om nycklar. Sjukanmälningar och
besked om vikarier. Mottagning av larm från pensionärsjouren. Om planerade
byten av vårdtagare inom arbetsgruppen. En hel del information rörde också
bilen, tankning, tvätt, körjournal och behovet av service på den.

Till och från andra vårdinrättningar
Under de fem fältstudiedagarna noterades ingen informationsöverföring mellan
personalen och andra vårdinrättningar. Men den förekommer och förväntas öka i
takt med att andelen sjukare och mer vårdkrävande vårdtagare kommer att öka.
Vanligaste vårdinrättningarna är tandläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, fot-
vård och vårdcentral.

Var informationsöverföringen ägde rum
Nedan beskrivs var och när informationsöverföringen vanligen ägde rum under
fältstudiedagarna.

I grupprummet
Informationsöverföringen mellan kollegorna skedde i huvudsak i grupprummet
eller när två eller flera av personalen var på väg till eller ifrån grupprummet.
Informationsöverföringen mellan personalen och de anhöriga skedde vanligtvis
via direktkontakt vid vårdtagarbesöken eller genom telefonsamtal till grupp-
rummet. Ibland vidarebefordrades innehållet i dessa anhörigsamtal till berörd
personal via gruppledaren som oftast fanns tillgänglig i grupprummet.
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Kontakten med distriktssköterskan och biståndshandläggaren sköttes vanligen
via telefonen, ibland inträffade det att de besökte personalen i grupprummet.
Telefonkontakt gällde också vid kontakt med andra vårdinrättningar, exempelvis
sjukhuset.

I bilen
I bilen skedde hela tiden omplanering av det som redan bestämts i grupprummet.
Detta på grund av nya omständigheter, exempelvis telefonsamtal från grupp-
ledare eller annan personal, för att personalen kom på saker de glömt, för att
spara tid eller för att på bästa sätt tillmötesgå vårdtagarnas önskemål.

I vårdtagarens hem
All informationsöverföring från personalen till vårdtagaren skedde i vård-
tagarens hem vid hemtjänstbesöken eller via telefonkontakt från grupprummet.
Men det förekom även att vårdtagaren ringde till grupprummet när de hade
information som behövde förmedlas, eller frågor att ställa till personalen mellan
vårdtagarbesöken. Det kunde också inträffa att personal blev uppringd på mobil-
telefonen av en kollega eller gruppledaren under tiden de befann sig hos en
vårdtagare.

När informationsöverföringen ägde rum
De tillfällen som gavs till informationsöverföring i grupprummet var vid:
morgonmöte, rast, i samband med levererandet av maten, mellan
vårdtagarbesök, innan hemgång, vid vårdlagsträffar och personalmöten.
Beroende på vad det gällde kunde även viss information förmedlas under ett
vårdtagarbesök om det skedde med dubbelbemanning. Någon av personalen
blev påmind om något i samband med en viss syssla och ville då förmedla detta
till sin kollega genast.

Övriga iakttagelser under fältstudien
Det fanns bara en mobiltelefon i utegruppen som bestod av tre personal och
personalen kontrollerade hela tiden varandra att den fanns med och inte hade
blivit kvarglömd någonstans. Tidigare hade de haft två mobiltelefoner men en
hade tappats bort. Detta innebar att personalen ibland fick be vårdtagarna om att
få låna deras telefoner för att kunna meddela sig med varandra. Personalen
diskuterade detta sinsemellan och upplevde att det var fel att vissa vårdtagare
oftare än andra fick låna ut sin telefon på grund av att andra inte ville låna ut sin.
En nyckel saknades vid ett tillfälle men återfanns snabbt. Vid ett tillfälle gick en
personal iväg till en vårdtagare med en annan vårdtagares nyckel i fickan som
distriktsköterskan behövde för att göra sitt besök hos vårdtagaren. En personal
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glömde ta med sig en nyckel vid ett tillfälle men kom på det i bilen och åkte till-
baka och hämtade den.
När det gällde tvätthanteringen fick personalen komma ihåg att hänga upp tvätt
eller vika ihop torr tvätt efter att tvätt eller hängning av tvätt skett av annan
personal. Inga tvättbokningar skedde under veckan. När det gällde medicin-
delningen noterades inga fel eller incidenter.

Olika övriga komihågmoment för personalen var att skriva i körjournalen varje
morgon för att se hur långt de körde bilen varje dag. Att lägga fram en bärbar
telefon hos en vårdtagare. Att ta med pengar till kvällstidning från vårdtagare,
köpa den, lämna den och växel och signera i pärmen vid lämnandet av
tidningen. Att ta med tidning och post med in från brevlådan. Att tanka, städa
och tvätta bilen. Att låsa upp och sedan låsa en källardörr efter att sotning
genomförts hos en vårdtagare.

Resultat från intervjuer med personal, chefer och enkäter
Intervjufrågorna var indelade i sex områden. Först frågor om informations-
överföringen, sedan om nyckelhanteringen, om vårdtagarna, om mat-
beställningar/leveranser, om teknikvana och till sist om teknikacceptans. För de
flesta frågeställningar kommer de intervjuade personernas svar att redovisas
först, sedan enkätsvaren och sist chefernas åsikter. Vid vissa frågor redovisas
bara svar från en eller två av ovan nämnda grupper eftersom alla frågor inte
ställdes till alla tre grupperna. För att kunna skilja de två cheferna åt kommer de
att kallas för chef A och chef C efter de hemtjänstområden de var arbetsledare
för.

Informationsöverföring
I enkäten tillfrågades personalen hur många olika vårdtagare de beräknade att de
besökte under en vecka. Det genomsnittliga svaren låg på 15–20 stycken.

        Vid vilka tillfällen får du information och har själv tillfälle att ge
information under en arbetsdag? Svaren handlade i första hand om förut-
bestämda tillfällen som morgonmöte, förmiddagsfika, personalmöten, vård-
lagsträffar, från blocket eller anteckningsboken, från anslagstavlan, från lag-
pärmar, brukarkort, kollegor eller via telefon. Endast en av de fem intervjuade
svarade att det skedde ständigt och under hela dagen.

”Det är hela dagen egentligen, det kan komma hela tiden. Det gäller liksom att ta
tag i saken med en gång egentligen så att man inte glömmer bort. Efter fem
minuter så är det bortglömt. Skriva upp det eller ringa ett samtal eller tala med
sin kollega direkt.”
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I enkäten svarade 46 procent att de läste i 3-5 pärmar/papper varje dag, 34
procent läste i 0-3 pärmar/papper, 17 procent läste i 5-7 pärmar/papper och 3
procent ansåg att de behövde läsa fler än 7 pärmar/papper varje dag. När det
gällde hur många pärmar/papper de ansåg sig behöva skriva i varje dag svarade
59 procent 0-3 pärmar/papper, 38 procent 3-5 pärmar/papper och 3 procent att
de behövde skriva i fler än 7 pärmar/papper.

        Vilken sorts information cheferna var intresserade av att få från
personalen. Cheferna svarade: vad som händer, om det uppstår problem, när det
kommer nya vårdtagare, önskemål från anhöriga eller från vårdtagare samt om
beslut behöver ändras eftersom vårdtagarärendena hela tiden förändras. Sam-
mantaget handlar väldigt mycket information om vårdtagarnas hälsotillstånd, om
någon exempelvis ramlat, förändringar i medicineringen, ändringar angående
maten eller av personalens besökstider, besök av anhöriga och så vidare.

        Problem med informationsöverföringen. På frågan om hur intervju-
personerna upplevde att informationsöverföringen med de olika aktörerna
fungerade, se figur 3, svarar de intervjuade att: det är ganska bra, tidvis dåligt,
glappar ibland, det känns rörigt och osäkert och det är svårt att få det att fungera
på grund av att personalen hela tiden rör på sig på olika ställen och vid olika
tidpunkter.

”Jag tycker det fungerar, men lite rörigt. Jag tycker det känns lite osäkert. Man
kan få en information på morgonen, och sedan kanske man glömmer det senare
på dan, om man ska vidarebefordra det.”

”Tidvis ganska dåligt. Det glöms bort mycket. Jag vet inte hur man kan ordna
det, det skulle behövas bättre ordning, men det är svårt. Det är stort område, man
rör sig på olika ställen och likaså att man arbetar olika tider.”

Chef C hade inte upplevt några problem med informationsöverföringen och hon
deltog varje morgon i morgonmötet och förmiddagsfikat med personalen där
tillfällen till utbyte av information fanns. Däremot visste hon med sig att hon
själv på grund av för mycket att göra och exempelvis störande telefonsamtal
missade att skriva upp saker ibland. Chef A som var ganska ny kände att hon
ville förändra systemet med vårdlagsträffar och personalmöten för att spara tid
och för att hon själv skulle veta vad och till vilken vårdlagsgrupp hon förmedlat
vad.

        Händer det att du i efterhand får reda på att information som du
egentligen skulle ha haft inte nått dig? Hela 94 procent svarade ja och 6
procent nej. Chef C höll med om att visst missades det ibland och det var ju
naturligt eftersom det rörde sig om så många människor och så mycket in-
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formation hela tiden. Ofta glömmer personalen bort att föra in ny information i
blocket på bordet i grupprummet men inget allvarligt hade inträffat på grund av
det.

Chef A däremot hade sitt kontor på ett annat våningsplan än grupplokalen och
menade att de största bristerna berodde på att hon inte befann sig på plats just
när det behövdes. Men hon försökte passera genom grupplokalen någon gång
varje vecka och var nästan alltid nåbar via telefon.

        Varför information inte kommer fram. På den frågan svarade intervju-
personerna: de hade för mycket att göra, det berodde på glömska att vissa saker
inte blev inskrivna i blocket, att möjligheten att förmedla informationen omedel-
bart inte fanns eller att det brast i den muntliga kommunikationen.

”Jag tror att det är den mänskliga faktorn, just det här att man glömmer bort lätt.
Och just det där att man, om man inte tar tag i det med en gång, eller att man
inte kan ta tag i det med en gång. Ofta är det så att det går inte att fixa saker på
en gång utan man måste göra det senare. Och då är det alltid en tidsrymd som
gör att det blir svårare. För när det är riktigt tufft så har man ju hundratusen
saker att hålla reda på.”

        Har du några knep eller strategier för att inte glömma ge information till
andra eller för att komma ihåg något för egen del? En av intervjupersonerna
svarade att hon hade en lista hon gick igenom, en annan skrev lappar, nästa hade
ett litet block i fickan och hon ansåg också att det behövdes ett anteckningsblock
i bilen. Det viktiga är att ta tag i saken direkt om det är möjligt, att samarbeta
med en kollega och påminna varandra, eller att alltid skriva upp informationen
så fort som möjligt vid återkomst till grupprummet, var andra svar som gavs från
intervjupersonerna.

I enkäten svarade 89 procent att de hade minneslappar i fickorna medan 11
procent inte hade det. Chef C som satt i ett rum bredvid personalens grupprum
hade tagit för vana att ropa in till dem att inte glömma att läsa i boken när hon
själv visste att något särskilt hade hänt. Chef A hade gett sin gruppledare i
uppdrag att skriva en lista för varje månad för att hon skulle kunna checka av att
det inte var något hon missat. Men allt som var viktigt, exempelvis gällande
arbetsmiljöfrågor, kom alltid fram sade hon.

        Upplever du att ditt arbete är mer psykiskt påfrestande än fysiskt? Fyra av
de fem intervjuade upplevde att den psykiska belastningen varit klart mer på-
frestande än den fysiska under det senaste halvåret. En av dem ansåg att det var
värre fysiskt och att det skulle behövas dubbelbemanning oftare nu än tidigare.
Anledningarna till att de flesta upplevde den psykiska belastningen som mest
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betungande var flera. Det berodde på hur deras situation var privat, hur jobbiga
anhöriga till vårdtagarna var, svårigheter att kunna påverka sin arbetssituation,
stress, att inte alltid kunna komma exakt på den tid vårdtagaren önskade.
Personalen kritiserades ofta för att de kom för tidigt eller för sent och vissa vård-
tagare tyckte inte om när de var två personal som kom och andra vårdtagare
tyckte tvärtom.

”För min personliga del så var det en mycket tuff höst. En oerhört tuff höst, och
hela sista året. Det har alltså lättat väldigt på våren här. Det var en sån enorm
tuff belastning och då låg det nog för min personliga del mer på det psykiska
planet. Och även fysiskt. Vi hade fysiska biten, därför att de var tunga klienter,
dubbelbemanning. Vi hade också otroligt, som tar och sliter otroligt både på
kropp och det psykiska, därför att vi har anhöriga som finns med i den här bilden
och vi ska ha otrolig tolerans, som krävs från vårdpersonalen. Jag kan känna
ibland att de kräver otroligt mycket av oss. Personligen så kände jag att det blev
lite mycket i höstas, jag blev sjukskriven en månad. Och det var viktigt för mig,
för att jag kände att det var väldigt viktigt att ta tag i det själv, innan det gick för
långt. Kraven inom vården har accelererat så mycket och har man då krav som
man själv har… man har väldigt olika krav i gruppen, olika målstyrning tycker
jag personligen. Det gör att vi har olika syn på vissa grejor, som gör att vi som
kanske har lite mer krav får en frustration. Man känner att man inte kan påverka,
och ja, det blir för mycket till slut.”

Enkätsvaren visade på nästan samma resultat som intervjuerna. Här var det 71
procent som upplevde att arbetet var mer psykiskt påfrestande än fysiskt och
resterande 29 procent tyckte tvärtom. I samband med detta fick personalen som
besvarade enkäten frågan om de kände oro eller stress över att glömma
vidarebefordra information. Ja, svarade 86 procent och 14 procent svarade nej.
Däremot fanns inget statistiskt samband mellan uppfattningarna att känna oro
och stress över att glömma vidarebefordra information och upplevelsen av att
arbetet är mer psykiskt påfrestande än fysiskt1, χ² (1) = 1,977, p < .05.

Chef C trodde att personalen ansåg att arbetet var lika krävande både fysiskt och
psykiskt, eftersom flera sagt att de var väldigt trötta på all städning. Chef A
menade att det som är fysiskt krävande är lättare att ta tag i och göra något åt
medan det som är psykiskt är svårare att hantera. ”Så det är nog det psykiska,
det är sånt som går och tär på dem, dels om de är stressade och inte hinner med
och de känner att de har mycket för mycket egentligen. Om det är ärenden som
är tunga på så sätt. Men nu har vi handledning som ska hjälpa till i ärende-
handledning där de kan få bolla sina tankar. Vi hade ett väldigt speciellt ärende
när jag började och då började vi med handledningen då för att förstå att man

                                                
1 Med reservation för resultatet då beräkningen utförts utan att Yates korrektion kunnat användas.
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kan vara väldigt avig fast man vill väl, att man går till attack fast man inte menar
det och så. Och det har jag låtit vara kvar för jag tycker det är bra för dem, de
behöver det. En ventil för att lätta på. Men jag tror ändå att det är mest psykiskt
som är jobbigt faktiskt.”

Chef A hade också tankar om varför det kan vara bra att hemtjänstpersonal
städar även om de flesta i personalen framfört önskemål om att få slippa det.
”Man kan ju se det på så många olika sätt. Jag kan ju tycka att det är slöseri att
en uska går och städar, det kan man ju tycka. Sen kan jag också tycka att om jag
är gammal och börjar bli lite sämre så börjar det med att jag får städhjälp. Och
då är det en väg in, jag lär känna personalen innan som kanske någon gång i
framtiden kommer att vårda mig. Att man bygger upp ett förtroende, att det är
ett sätt att göra det lättare när man väl behöver mycket hjälp. Så tror jag. För att
främja kvarboendet också, att det kommer människor som jag redan känner igen
och som jag redan har en relation med. Så ser nog jag på det faktiskt.”

Nyckelhanteringen
Personalen som intervjuades ansåg inte att det var några större brister när det
gällde nyckelhanteringen. Visst hade det hänt att de hade gått iväg med fel
nyckel, gått utan, gått hem med en nyckel av misstag, men det var mycket säll-
synt. Sedan pensionärsjouren nu hade sina egna nycklar hände det ännu mera
sällan några missöden. Tidigare hämtade p-jouren nycklar om de fick larm natte-
tid och ibland kom nycklarna inte tillbaka i tid eller till rätt plats. En personal
påpekade att rutinerna gällande en nyckelpärm vid utlämnadet av larmklockor
inte alltid fungerade. Där ska signering ske både när nycklar mottas från vård-
tagaren och när de sedan återlämnas.

Att behöva gå omkring med nycklar på sig upplevdes som obehagligt av en
intervjuad person och en annan ansåg att den ring av metall som nycklarna
samlades ihop på var onödigt stor och klumpig. Önskvärt var att alltid kunna ha
nycklarna på sig och inte behöva lägga dem ifrån sig eftersom det då var lättare
att glömma dem kvar hos vårdtagaren. De flesta vårdtagare lämnar inte ut fler än
två nycklar och en måste alltid finnas i nyckelskåpet i händelse av larm eller
nödsituation. Men ibland uppstod situationer när det skulle behövas fler
dubbletter för att förenkla personalens arbete.

”Vad jag tycker, är att det är lite obehagligt att gå med en massa nycklar på sig.
Det jag är mest rädd för är att det kommer någon och slår ner en och får tag i de
här nycklarna. Vad händer då? Vilket ansvar har jag då? Hur, åker jag dit på
något vis? Det är jag rädd för.”

        Fungerar systemet med nyckelhanteringen bra? Enkätsvaren visade på att
de flesta var nöjda med nyckelhanteringen och på frågan om den fungerade bra



54

instämde 35 procent, 13,5 procent instämde mycket och 35 procent instämde
helt. Noterbart är att 3 procent inte instämde och att 13,5 procent bara instämde
delvis. Chef C ansåg inte att det fanns några problem gällande nycklarna och att
de väl inarbetade rutinerna fungerade bra. Chef A ansåg att egentligen borde det
införas en nyckellista där personalen signerade varje gång de hämtade och
lämnade en nyckel ur skåpet. Men eftersom det inte hade förekommit några
problem med nycklarna så här långt skulle hon avvakta med det.

Om vårdtagarna
De intervjuade personerna ansåg i huvudsak att de fick tillräckligt med informa-
tion om sina vårdtagare. Dock förekom brister då och då, både från övrig
personal, biståndshandläggare och enhetschefer. Informationssituationen ansågs
bra men kunde förbättras och en av intervjupersonerna ville absolut veta mer om
vårdtagarna. Det var lättare numera att få relevant information eftersom
personalen var indelade i mindre grupper med ett mindre antal vårdtagare per
grupp än vad som tidigare varit fallet. Vanligaste sättet att skaffa sig information
var att fråga varandra även om det mesta ska finnas dokumenterat i pärmar eller
på brukarkorten. Det noterades också att den nuvarande arbetssituationen med
allt fler allt sjukare gamla som kräver mycket vård, i sin tur kräver mer och
ständigt aktuell information än tidigare när det nästan enbart handlade om
praktiska moment som städ, tvätt och dusch.

”Ja, i vårt lag så tror jag vi har bra information tack vare att vi har det här med
lagen som gör att, ju mindre antal man är i ett lag, desto bättre är det, du får
ingen kontinuitet i det… Så känner nog jag, att vi i vårt lag har bra kontakt. Vi
skriver i pärmarna, så det känner jag just nu är okey. Sen ibland, inte alltid, visst,
och speciellt viktigt är det när man varit ledig eller borta och kommer tillbaka.
Och det gör att man nog mer, vi är tvungna att följa upp alltså. Vi har större
klientel av sjuka människor idag inom hemtjänsten, alltså mer vårdarbete än vad
det är, vad ska jag säga, förr då var det mer av det här städ och det vanliga. Idag
har vi vården som förflyttats från landstinget till kommunen, där har vi en helt
annorlunda situation.”

        Vårdpärmar. I hemtjänstområde A och C hade gula vårdpärmar placerats
ut hos vårdtagarna. Där fanns information om viktiga telefonnummer till andra
vårdinstanser och till anhöriga, om mediciner, eventuella sjukdomar, vem som
är kontaktman och om hemtjänstens rutiner. Allt sådant som är viktigt för
personalen att känna till när de är hos vårdtagaren. Men pärmen är också tänkt
som en service till de anhöriga. Där finns namn och telefonnummer till den
personal som brukar besöka vårdtagaren och vid vilka tidpunkter och vecko-
dagar besöken sker. Denna pärm finns ännu inte hos alla hemtjänstområden. I
enkäten svarade 15 procent att de bara instämde delvis i att pärmen fungerade
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bra. Resterande 85 procent instämde, instämde mycket eller instämde helt i att
pärmen fungerade bra.
Chef C hade hört mycket positivt från anhöriga som tyckte att pärmen var
mycket bra. Även personalen som nu slapp springa tillbaka till grupprummet för
att hitta ett telefonnummer till anhöriga, var positiva. Det fanns vissa problem
med att hålla den aktuell men det var något som det ständigt arbetades på.

Eftersom pärmen bara hade funnits i cirka sex månader hade chef A inte gjort
någon utvärdering utav den ännu. Vissa pärmar var fortfarande inte utdelade till
alla vårdtagare. Hon trodde inte att alla anhöriga hade upptäckt den än och var
osäker på om den uppdaterades när något förändrades. Ett av syftena med
pärmen var att personalen och anhöriga skulle kunna kommunicera via pärmen
och så visste hon att det också fungerade för en del. Ibland ringde gamla och
undrade när hemtjänstpersonalen skulle komma och då kunde hon hjälpa dem
genom att be dem ta fram sin pärm och läsa på ett särskilt blad.

        Dokumentering av vårdtagarnas vårdstatus. Uppdateringen av vård-
tagarnas hälsa och övriga önskemål genomfördes varje månad av en
administrativt anställd personal, även kallad gruppledare. Vissa av de
intervjuade ansåg att det skedde för sällan och att flera än gruppledaren borde
göra uppdateringarna. Att det inte var fler som gjorde det nu berodde på rädsla
och ovana vid datorerna eftersom det arbetet numera ska göras på dator. Så fort
det varit vårdlagsmöten eller biståndshandläggningar borde förändringarna föras
in så snabbt som möjligt menade andra av de intervjuade. En ansåg att det
behövdes mer uppföljning från biståndshandläggaren så att hemtjänstpersonalen
inte alltid behövde säga till vid förändringar. Önskemål framfördes också om att
det skulle var mer förberett innan vårdtagare skickades hem från sjukhusvård.

”Nej, jag är väldigt dålig på det. Vi har ju gått på sådan här jättekort datakurs.
Det är, min svaga sida, att jag är egentligen inte intresserad av datorn, och där-
igenom så blir det att man drar sig kanske för att ta det här stunderna som man
ibland skulle ha att öva på. Man skulle behöva öva på det flera gånger i veckan
tror jag, för att kunna hålla det. Det är dåligt från min sida. Och det är tyvärr så
att får man en halvtimme över här, så hinner man ju bara nästan öppna den här
gamla datorn, sen är det dags… och går det ett larm mitt i …så är det kört. Så
jag tycker att det var dåligt upplagt från kommunen. Alltså utbilda hela stora
gruppen på sådär lite. Jag tror att det hade varit bättre med fem stycken som
verkligen var intresserade och lära dem ordentligt. Så att de då finge hålla på
med det här.”

”Nej, alla ska ju egentligen kunna datorn sen, så småningom, för att trycka fram
varje klient som vi har insatt va, men det fungerar inte riktigt än. Jag har gått en
gång på datorkurs. Det var bara en dag, 3-4 timmar. Jag kan inte ens gå in på
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datorn, jag har ju dator hemma men det är ju barnen som kan. Och så är det en
som kommit hit och visat oss en gång. Men då har inte jag varit här. Det är
många som inte har varit. Och jag kommer knappt inte ihåg. Vi har ju en dator
därinne, och där ska vi ju egentligen gå in och kolla upp, men det är ju inte…”

I enkäten ställdes frågan om hur personalen kände inför att dokumentera vård-
tagarnas vårdstatus på datorn och 46 procent svarade att de var mycket positiva,
24 procent var lite positiva och 27 procent var varken positiva eller negativa.
Det fanns en liten grupp på 3 procent som var mycket negativa till att använda
datorn till detta och det var inga som svarade att de var lite negativa. Dessvärre
var det bara 19 procent som ansåg att de fått tillräckligt med undervisning i hur
vårddokumentationen skulle gå till och hela 81 procent som ansåg att de inte fått
tillräckligt med utbildning för att göra vårddokumentation på dator.

Chef C önskade att alla kunde göra vårddokumentation på dator men förstod att
många av de äldre var väldigt rädda och kände osäkerhet inför att använda
datorer eftersom hon själv upplevt samma sak. Hon berättade att utbildningen
från kommunen gavs till personalen cirka 3 månader innan datorerna kom ut på
arbetsplatserna och då hade det hunnit gått för lång tid och ingen vågade sätta
sig vid datorerna. Hon såg fram emot att en yngre generation skulle komma in i
hemtjänstarbetet så att det nuvarande motståndet mot datorerna skulle försvinna.

Chef A trodde mycket på att personalen skulle stärkas i sin yrkesroll och bli mer
professionella när de själva både skrev in information om vårdtagarna och dess-
utom kunde få tillgång till vad andra skrivit på datorn. ” Men jag tror att det är
också en del av att vara professionell när man gör det, man går in och läser, du
kan läsa vad alla har skrivit om den här personen. Du kan läsa vad de gjorde på
växelvården till exempel. Då blir det liksom mer, det blir viktigare på något vis.
Jag tror att det är jättebra för personalen. Och då missar man ingen information
heller. Då ligger det inte en massa papper hit och dit. Och man glömmer inte att
läsa i en pärm. Det blir skyddat på ett annat sätt, det tror jag på.” En anledning
till att det inte ännu fungerade så, ansåg hon berodde på att ingen tagit tag i det.
Hon visste redan nu att ett projekt kallat IMP, individuell målplan, skulle
komma till hösten och då skulle hon sätta ett datum, att från och med nu skriver
vi allt på datorn. Alla i personalen hade provat och klarat att gå in och ut ur
datorn, även de som absolut inte ville eller tordes peta på den. Är man inte
tvungen så gör man det inte, trodde hon.

Mathanteringen/matleveranserna
När det gällde mathanteringen/matleveranserna berättade intervjupersonerna att
det var svårt att veta exakt när bilen anlände och ställde av matvagnen utanför i
trapphuset. De ansåg att det var många besvärliga moment runt omkring som tog
lång tid. Det blev många telefonsamtal om fax till köket som glömts bort. De
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hände ofta att det kom för få eller för många matlådor. Systemet upplevdes
rörigt och omständligt och ännu värre blev det om vårdtagare exempelvis blev
inlagda på sjukhus eller plötsligt skickades hem från sjukhuset utan förvarning.
Endast en av de fem intervjuade svarade ”rätt så bra” på frågan om hur de tyckte
rutinerna med matbeställningarna/matlevereranserna fungerade.

”Rätt så bra. Det händer väl några gånger att det inte funkar, men man vet inte
alltid vad det beror på. Det är den här informationen som inte går fram, antingen
från klienten eller anhöriga, eller klienten själv kan vara lite senil och inte veta
riktigt hur det går till och så där. Men i stort sett fungerar det rätt så bra.”

”Jag tycker det är rörigt, omständligt. Det blir mycket förändringar beroende på
att folk säger ifrån, men det är ju av naturliga skäl, det måste man ta hänsyn till.
Men det är mycket fram och tillbaks. Det avbeställs och det beställs, och det är
extra portioner och det är… Och så ska det kommas ihåg att skrivas upp, och
ringas och … Ja, listan ska ut… Och en del kan inte fylla i under tiden man
väntar utan man måste ta den en eller två dagar senare. Och då får man hålla på
och springa där i pärmen och se om alla finns inne och sedan ska det faxas.”

”Mm, ibland tycker jag nog att det är lite rörigt. Vi går ut och drar de här
kopiorna för veckorna, i regel två veckor innan. Ibland blir det lite struligt och
framförallt, när klienten kommer hem kan det ibland bli väldigt struligt. Därför,
det vill till att det muntligt sker, och skrivs på rätt sätt. Så det är lite strul kan jag
säga. Förbättringar behövs.”

Intervjupersonernas svar överensstämde inte helt med enkätsvaren där 8 procent
inte instämde i att det fungerade och 33 procent delvis instämde, 43 procent in-
stämde, 5 procent instämde mycket och 11 procent instämde helt i att det
fungerade bra med matbeställningarna och matlevereranserna.

Det är en matdistributionsfirma som kör ut och ser till att rätt antal matlådor
kommer dit de ska. Det förekommer alltså ingen direktkontakt mellan
personalen och kökspersonalen.

Eftersom det hade varit småstruligt, både personalen vid hemtjänstområde C och
mattjejerna på distributionsfirman hade felat ibland, hade ett nytt system nyligen
införts, berättade chef C. En speciell lista hade placerats vid telefonen där allt
noterades angående matbeställningarna. Varje personal skriver sitt namn och
antecknar alltid namnet på den de pratat med, vad samtalet gällt och när samtalet
skett.

Chef A sa att det fungerar väl bra. ”Jag har inte fått några klagomål. Och jag får
inga räkningar på lådor som är för mycket.” Hon var väl medveten om att
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personalen hade ett krångligt system men väntade på att de själva skulle ta tag i
saken och genomföra förändringar.
Om teknikvana
Har du en dator eller handdator hemma? Detta var den första frågan som ställdes
i avsnittet om teknikvanan hos hemtjänstpersonalen. Ja, en vanlig dator hade
fyra av intervjupersonerna medan den femte inte hade det, och inte heller tänkte
skaffa någon. I enkäten gavs följande svar, se tabell 6.

Tabell 6
Andelen av de tillfrågade i enkäten som hade och använde dator och mobil-
telefon i hemmet, procent

 Dator Mobil
Dator +
Mobil Inget

     
Har hemma 16 24 49 11
Använder hemma 6 22 47 25

Enligt tabell 6 hade 16 procent en dator hemma, 49 procent hade både dator och
mobil, 24 procent bara en mobil och 11 procent hade varken dator eller mobil-
telefon. Sammanlagt hade 65 procent av personalen en dator hemma. I nästa
fråga ifrågasattes hur många som använde datorn som fanns i hemmet och då
sjönk siffrorna till följande: 6 procent använde dator, 22 procent använde bara
mobiltelefonen, 47 procent använde både dator och mobiltelefon och 25 procent
använde varken dator eller mobiltelefon. Sammanlagt använde 53 procent av
personalen dator hemma.

Chef C hade en dator hemma men ingen privat mobil utan bara ”jobbmobilen”.
Hon brukade bara ringa i den och hade skickat SMS någon gång. På arbetet an-
vände hon datorn några timmar per dag och på faxen skickade hon 5-10 med-
delanden per dag.

Chef A använde sin dator men inte faxen så det fanns planer på att flytta ner den
till personalens grupplokal eftersom de behövde den mer till matbeställningarna
än vad hon gjorde. Hon hade dator och mobil hemma men fick nog av dator-
arbete på dagarna och kontrollerade bara e-mail på fritiden.

        Vad använder du datorn och mobiltelefonen till? När intervjupersonerna
tillfrågades om detta svarade de angående datorn följande: att leka med, till
brevskrivning, Internet och maila. De hade inte betalat räkningar eller handlat
via Internet. Den privata mobiltelefonen användes enbart till att ringa med för
fyra av intervjupersonerna men den femte intervjupersonen skickade också
SMS.
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I enkätundersökningen tillfrågades personalen vad de använde mobiltelefonen
till. 51 procent svarade att de enbart ringde, 37 procent ringde och skickade
SMS, 6 procent ringde, skickade SMS och gjorde annat och 6 procent använde
mobiltelefonen till annat.

        Använder du dator/fax/mobiltelefon på jobbet? Det var tre av de fem
intervjuade personerna som använde datorn och faxen på jobbet. En hade inte
vågat peta på apparaterna och en intervjuperson använde bara faxen ibland.
”Nej, fast det är nog ganska lätt tror jag. Det står ju vad man ska göra. Men jag
har inte petat på den, inte vågat. Men det är nog inte så svårt för det finns en
lapp som de har satt upp.”

I enkätsvaren framkom att 38 procent använde dator/fax/mobil, 16 procent
dator/mobil, 35 procent mobil och 8 procent fax/mobil och 3 procent vågar eller
kan inte använda någon av de vanligast tekniska produkterna på arbetsplatsen.

Teknikacceptans
Var du positiv eller negativ till att ni skulle börja använda mobiltelefoner i ert
arbete? Så löd första intervjufråga i ämnet teknikacceptans och svaren blev:
”Jättepositiv, jag vill helst ha en egen på jobbet.” ”Positiv, alla skulle behöva
varsin för att snabbt kunna larma om vårdtagare blir dåliga.” ”Det var ett otroligt
lyft, vi önskar fler, vi är i behov av det.” ”Det funkar jättebra och underlättar
mycket.” ”Det känns självklart, det är en fördel och alla borde ha en.” Enkät-
svaren var lika tydliga, 92 procent svarade att all personal behövde en mobil
medan 8 procent inte tyckte det.

Chef C hade fyra mobiltelefoner till sin personalgrupp och medgav att de nog
borde fundera på att skaffa fler mobiltelefoner. Chef A anser inte behovet av
mobiltelefoner är så stort i hennes personalgrupp i hemtjänstområde A. Hon
menade att personalen i huvudsak använde mobiltelefonerna för att kunna bli
uppringda och hämtade på olika adresser istället för att promenera tillbaka till
grupprummet eller mellan besöken hos olika vårdtagare. Det fanns heller inte
någon som helst anledning till oro kvällstid eftersom detta var ett mycket lugnt
område. Däremot förekom mycket fylleri och bråk i område E, speciellt under
helgerna, och där ansåg hon att det kunde vara befogat av säkerhetsskäl.

        Utbildning/handledning i att använda mobiltelefonen. Av intervju-
personerna var det bara en som ansåg sig ha fått utbildning/handledning i att
använda mobiltelefonen. Hon ansåg att det var nödvändigt med utbildning/
handledning och att det hade varit bra. En annan fick väldigt lite information och
hade önskat sig mer och hon kan fortfarande inte använda mobilen som hon
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anser som krånglig. Resterande två av intervjupersonerna hade frågat sig fram
och fått hjälp av sina arbetskamrater.

        Vad tänker och känner du inför tanken om det kan komma att införas ny
teknik, exempelvis mobiltelefoner med fler funktioner eller handdatorer, inom
hemtjänstarbetet? Denna fråga ställdes i samband med att ett reportage ur Ny
teknik visades om Kungsbacka kommun där hemtjänstpersonalen hade använt en
kombinerad handdator/mobiltelefon i ett halvt år och var mycket nöjda med det.
Personalens kommentarer till detta var: ”Det skulle vara någonting. Om man
fick ha en egen då. Det är svårt att hitta telefonnummer hemma hos dementa.
Det skulle vara något, det tror jag på.” ”Det verkar ju jättebra. Det låter bra.
Höjer statusen.” ”En naturlig utveckling. Lite emot också, det tar tid från vården,
lite främmande är man ju äldre man blir. En kostnadsfråga.” ”Det tror jag
faktiskt skulle kunna var någonting. Ja, jag tror på sådant här, skulle vara en
fördel.” ”Kan vara svårt i början, förr eller senare kommer det att bli obliga-
toriskt, det är för mycket papper.”

Samma fråga till deltagarna i enkäten visade att 54 procent var mycket positiva,
24 procent var lite positiva, 19 procent var varken positiva eller negativa, 3
procent var lite negativa och ingen var mycket negativ. Samma resultat lyste
igenom även i frågan om de kunde tänka sig att göra vårdtagarens mat-
beställning med hjälp av ett system i datorn. Absolut troligt svarade 30 procent,
mycket troligt svarade 30 procent, troligt svarade 30 procent och endast 10
procent ansåg att det inte var troligt att det skulle vilja göra matbeställningar
med hjälp av en dator.

Chef C var också positiv men lade till att det fordrades tid och utbildning för
tekniken. ”Detta verkar vara en jättebra grej och jag tror nog inte att vi kan tänka
oss annat än att sådant här kommer. Vore smidigt att kunna skicka ut grupp-
meddelanden till alla samtidigt och det kommer säkert att bidra till att höja
statusen på yrket och locka ungdomar till hemtjänsten. Kostnaden är naturligtvis
ett problem men efter några år blir det säkert billigare. Finns det dessutom en
knapp med larmfunktion för akuta situationer så att den personal som är närmast
kan komma till undsättning vore det jättebra. Sen tänker jag så här: Tänk att
distriktarn ringer och säger att jag måste gå upp och dela medicin, har fått en
tilläggsordination till någon. Vem har nyckeln? Jaha, säger jag, och så går jag ut
och kikar, för vi har ju uppspaltat och jag vet att X ska till den och den och den.
Men sen kanske på morgonen, av olika skäl, så kan de byta klienter. Och kunde
jag då gå ut med ett meddelande på de här och säga: Vem har nyckeln till Greta?
Då tar det några sekunder så svarar någon, det är jag som har nyckeln. Nu ska
jag sitta och kolla alla mobiler. Jag ringer till ettan, tvåan, trean och nummer
fyra hade nyckeln till Greta. Ja, och det tar tid. Plus att jag ju stör personalen i
deras arbete. Det där låter väldigt intressant.”
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Chef A håller med om att Kungsbackas handdator är ett bra sätt att dokumentera
på. Men hon ifrågasätter hur mycket som händer som måste skrivas ner direkt,
som inte kan kommas ihåg tills de kommer tillbaka till grupprummet. ”Förr
användes sökare för att få tag på personalen och jag har några liggande här men
ingen vill använda dem. Jag tycker inte man ska ha saker bara för sakens skull.
Utan det ska vara någon vits med det.” ”Jag är inte ett dugg emot sådana där,
fungerar det och är bra, om det stämmer det dom tycker här så… Men om det är
bättre för vårdtagarna, det framgår ju inte riktigt. Ja, det är svårt att säga när man
inte riktigt har… Men jag är inte emot någonting om det förenklar arbetet och
gör det bättre. Men man får inte glömma bort de gamla så att det verkligen är de
som tjänar på det, för det ska de ju göra. Det tycker jag.”

        Risker eller nackdelar med ny teknik. Här fanns det flera olika tankar hos
personalen. De funderade på: vad händer om någon annan får tag i hand-
datorerna, om uppgifterna försvinner, vad gör man den dagen det inte fungerar?
De menade att det fordras ansvarstagande från personalens sida och bra och
säker förvaring. Men ändå känns det skrämmande att all information ska finnas i
datorn, tyckte en intervjuperson.

I enkätunderökningen tillfrågades personalen om de trodde att ny teknik skulle
ta tid ifrån vården. Ja svarade 46 procent medan 51 procent inte trodde det. Det
var också 3 procent som svarade att de inte visste. Eftersom det inte fanns något
svarsalternativ för ”vet ej” hade de skrivit det bredvid ja- och nejalternativet.

Chef C var mycket positiv och såg inga andra risker än den med sekretessen,
men trodde att detta säkert skulle gå att lösa på ett smidigt sätt med hjälp av
koder. Chef A svarade så här på frågan om riskerna och nackdelarna med
tekniken. ”Risken är att det blir lite för tekniskt. Det är många gamla som förstår
datorn och tycker det är spännande men de övervägande är kanske inte så jätte-
intresserade och man missar väl en bit. Det mera personliga. Det finns säkert
nackdelar med det också. Det är ju inte bara att man ska införa ny och bra
teknik. Det ska ju verkligen, man måste titta på konsekvenserna. Tekniken går ju
framåt naturligtvis. Men samtidigt spelar det ingen roll hur duktig man är på
teknik när man behöver mänsklig kontakt och samvaro också, inte bara sitta och
knappa på en dator. Man kanske missar en del tror jag. En stor del av de gamla
är ju en-samma och sitter framför teven. Den stunden av möte kanske man ska
ha utan maskiner.”

        Fördelar och vinster med ny teknik. Fördelarna med ny teknik är att man
sparar tid, man slipper en mängd onödiga samtal, det blir bättre kontroll, en hel-
hetsbild var man än är, mindre med papper, mindre stressigt, statusen höjs, man
slipper ringa en mängd telefonsamtal eftersom man har tillgång till informa-
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tionen, exempelvis när ett läkarbesök ska ske. Det skulle underlätta vid inköp
och matbeställningar.

”Tiden, det sparar ju mycket tid och slippa hålla på att jaga folk. Det är det som
jag …ja det skulle va… Man slipper hålla på och ringa och fråga någon annan.
Här står ju allting.” ”Höja statusen, locka allmänt intresset, för det kommer ju
överallt idag. Vad handlar det om? Det handlar om, det finns ingen apparat,
ingen teknik som kan hjälpa människor varken vid toabesök eller… vård och
omsorg måste var något som vi i slutändan… absolut är det viktigaste. Vad som
behövs är då händerna. Om tekniken är till hjälp och man får bra information
och introduktion så man känner stödet. Då tror jag att det kommer naturligt i
slutänden. Som med telefonen tror jag personligen. Men idag är nog jag för
långt ifrån det här, kan jag känna.”

”Bättre kontroll över… man får en helhetsbild vart man än är. Mindre papper
och mindre stressigt tror jag det kan vara. Så att vårdtagarna kan ta del också.
Det händer ibland att de frågar: Vad blir det för mat idag? Och man vet ju inte
alltid. Så det är ju en fördel. Sen kan jag tänka mig att många äldre tycker att det
är svårt och krångligt. Det kanske är skrämmande att alla uppgifter finns i datorn
där.”

Detta var några av de svar som intervjupersonerna angav och en enkätfråga
rörande samma ämne löd: Tror du att ny teknik skulle höja statusen på arbetet?
Ja svarade 86,5 procent, nej svarade 8 procent och 5,5 procent visste inte.

Ungefär lika många tror att det finns risk att ny teknik skulle ta tid från vården
som att den inte skulle göra det. Det är 46 procent som tror det och 51 procent
som inte tror det och 3 procent svarar att de inte vet.

Uppfattningarna att 86,5 procent tror att ny teknik skulle höja statusen på yrket
och att 51 procent tror att ny teknik inte tar tid från vården samspelar inte. Det
innebär att det finns inget statistiskt samband mellan dessa båda uppfattningar,
att ny teknik inte tar tid från vården och att ny teknik skulle höja statusen på
arbetet2, χ² (1) = 0,440, p < .05.

Chef C såg fördelar och ansåg att det skulle vara jättebra att kunna spara tid och
att snabbt få tag på rätt person eller att skicka ut gruppmeddelanden. Chef A
svarade att ett nytt system via datorn säkert skulle vara till hjälp för personalen
att göra matbeställningarna på. Det skulle bli enklare och snabbare och de skulle
slippa ifrån faxningarna. Huvudsaken var att personalen visste vem som skulle

                                                
2 Med reservation för resultatet då beräkningen utförts utan att Yates korrektion kunnat användas.
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ha vilken mat och att vårdtagaren också fick veta vilken mat som de hade
beställt.

Endast en av intervjupersonerna hade en egen idé om teknik som förhoppnings-
vis kunde vara till nytta i deras arbete. Det var önskemål om en ringklocka eller
liknande system för att personalen skulle få vetskap om när matleveranserna
anlände.

        Önskemål om förbättringar i hemtjänstarbetet. I enkäten gavs också
möjlighet att gradera vilka förbättringar i hemtjänstarbetet som personalen ansåg
vara viktigast att genomföra. Svaren redovisas i tabell 7 nedan.

Tabell 7
Vad personalen anser vara viktigast att förbättra i hemtjänstarbetet, procent

Att förbättra Mycket Ganska Viktigt Lite Inte
  viktigt viktigt  viktigt viktigt
Högre lön 65 11 19 2,5 2,5
Ny teknik 26 40 28 6 0
Mer personal 83 3 11 0 3
Borttagning
av städ och tvätt 28 22 14 31 5
Annan förändring 25 14 47 7 7

Av tabell 7 framgår att det är mer personal och högre lön som de flesta har
angett som mycket viktigt att förbättra. Men även en förändring till ny teknik
anser en så stor del som 40 procent vara ganska viktigt att tillföra hemtjänst-
arbetet och en fjärdedel, 26 procent anser det till och med vara mycket viktigt.

        Om du hade obegränsat med resurser och fick fantisera fritt, hur skulle
hemtjänstarbetet då se ut? Den sista intervjufrågan gav personalen och cheferna
tillfälle att få framföra sina egen tankar fritt. Den intervjuade personalen
svarade: ingen städ, personal som enbart städar, mer tid hos de gamla, högre
löner, mer utbildning, mer pengar till vården, höjt OB, mer teknik, ha tid varje
dag mellan klockan 10-12 till sådant som vårdtagarna önskar, promenader,
kunna laga mat ibland, att få den sysselsättningsgrad man önskar, tillgång till två
bilar, hand-datorer, bättre avpassad grupplokal med vilo– och arbetsrum, att få
träna på arbetstid, det vill säga 75 procent tjänstgöring i hemtjänsten och 25
procent för träning/friskvård och datorarbete.

När samma fråga ställdes till deltagarna i enkäten blev några av svaren de citat
som här följer: ”Att det fanns mera tid att gå ut med klienten, t.ex. att gå och
handla ”Ge mera status till undersköterskor så att vi fick ta prover, blodtryck,
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lägga om sår etc. Mer tid att prata och kunna gå ut med de gamla etc. Vi skulle
må bättre o även de gamla. Mera personal, höj lönerna, friskvård.” ”Det vet jag
inte just nu.” ”Mer tid till de gamla, så vi kunde gå ut mera. Även att dom kunde
få mera hjälp till det dom önskar. Det finns mycket i ett hem som vi inte hinner
med och även utanför hemmet.”

”Större resurser m. vårdtagaren, ingen städ etc.” ”Fler personal, mer tid hos
klinterna, högre lön, fler lediga dagar i streck.” ”Mobiltelefoner till all personal,
mer personal, så att alla klienter få mycket tid.” ”Inget städ. Mer tid för pers.
omvårdnad och mer tid för det sociala.” ”Mer personal och kompetens-
utveckling.” ”Ett smidigare datorsystem som underlättar arbetet.” ”Mycket
annorlunda, det skulle se ut som när jag började för flera år sedan!”

Noterbart är att det var fem personer som inte besvarade denna fråga i enkäten.

”Oj, vilken önskedröm, får jag komma tillbaka om ett par dagar?” frågade chef
C på ovanstående fråga. Därefter följde en lång uppräkning av önskemål och
några citeras här. ”Ja, naturligtvis så skulle varje vårdbiträde få mycket mera tid.
De skulle följa med på läkarbesök, till tandläkare, de skulle ha tid att göra
sociala utflykter och kunna få följa med och handla kläder och gör sådana saker,
till de som inte har anhöriga och inte har hjälp med det idag. Sen skulle vi
chefer, jag önskar att vi kunde arbeta närmare varandra. Att jag hade ett stöd av
någon nära chef. Och så kanske lite mera regelbundet planeringsdagar, att man
har råd med det, att man kanske gör resor. Att man fick byta personal. Att min
hem-tjänstpersonal kanske skulle få jobba på en avdelning på lasarettet och få
den erfarenheten och att vi tog emot den personalen och att vi kunde få en större
förståelse för varandra. Sen har jag också en liten annan dröm och det är att
varje hemtjänstområde skulle ha en dagverksamhet, en öppen dagverksamhet
där man fick alternera så att jag var kanske vårdbiträde fem veckor, sjätte
veckan jobbade jag i dagverksamheten. Och det här fanns på ett rullande
schema. Jag tror att det skulle vara avlastande. Få rensa huvudet och få lite annat
att tänka på som avkoppling. Det tror jag skulle vara jätteroligt.”

Chef A svarade så här om önskedrömstillvaron. ”Jag tänker mig ju den här
bilden som jag har framför mig så som jag vill att det ska bli. Och det ser inte
jag som något orealistiskt på något sätt. Jag ser att de personer som jobbar mår
bra och man kan kanske har mera förebyggande, man kan ordna flera saker som
gör att man trivs på sitt arbete, att man är glad, att man har bra och trevliga
grupper som trivs tillsammans. Hur får man en personalgrupp att trivas? Hjälper
det att de får nya jackor och mera pengar? Jag tror inte det handlar om det. Det
handlar om andra saker som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Men det jag vill
ha är glada människor som trivs på sitt arbete och som håller sig friska. Det kan
ju vara många olika saker som gör det. Jag tänker att om man höjer liksom
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statusen att jobba i hemtjänsten, man höjer varje person och tar tillvara allas
kunskap och bekräftar att det här kan du och är bra på. Om man lyfter alla de
små bitarna och sätter samman dem i en bra helhet. Samtidigt som man kanske
kan erbjuda lite extra förmåner för att de ska tycka det är kul. Inte vet jag, lite
kurser, lite roligt. Jag vet inte riktigt.”

Statistiska beräkningar
Korrelationsberäkningar gjordes på ett antal enkätfrågor. På fråga 8a och 8b för
att se om det fanns något samband mellan de som svarat att högre lön eller ny
teknik var viktigast att förbättra, och hur länge de varit anställda respektive hur
gamla de var. På fråga 9, om hur bra de ansåg nyckelhanteringen fungerar och
hur länge de varit anställda. På fråga 10, hur de tyckte mathanteringen fungerar
och hur länge de varit anställda. På fråga 11, om det fanns något samband
mellan hur gärna de ville göra matbeställningarna på dator och hur länge de varit
anställda. Samtliga dessa beräkningar visade att det inte fanns något samband
någonstans.

Resultatsammanfattning
Resultaten från undersökningen visar att studiens frågeställning kan samman-
fattas enligt följande; väldigt mycket information som hemtjänstpersonalen ska
hantera handlar om vårdtagarnas hälsotillstånd, om planering av arbetet, ändrade
besökstider, praktiska saker som kläder, blöjor och tvätt, mathanteringen och i
viss mån om nyckelhanteringen.

De aktörer som personalen i huvudsak har informationsutbyte med är vård-
tagarna, anhöriga, kollegor, chef, biståndshandläggare, distriktssköterska och
andra vårdinrättningar. Vanligen sker informationsöverföringen i grupprummet,
i bilen, till och från grupprummet och bilen eller i vårdtagarens hem.

Tidpunkterna för dessa informationsöverföringstillfällen är morgonmöte, rast,
tid mellan besöken, vid matutdelningen, innan arbetspassets slut och vid vård-
lagsmöten, personalmöten och vid några tillfällen också under vårdtagarbesök.

Personalen upplever oro för att glömma vidarebefordra information och det
händer ofta att information inte når fram. Majoriteten trodde inte att ny teknik
skulle ta tid från vården men däremot att tekniken skulle höja statusen på yrket.
Ungefär hälften av personalen använder dator och mobiltelefon privat. De
önskar att slippa städningen och vill ha mer tid med vårdtagarna. När det gäller
deras attityd till ny teknik är de i huvudsak positiva och även om flera ännu
känner motstånd och är ovana vid tekniska lösningar ser många fram emot att
exempelvis kunna göra matbeställningarna via ett datorsystem.
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Diskussion

I denna avslutande del av rapporten diskuteras först resultaten från studie-
besöken, intervjuerna med personalen, enkätsvaren och intervjuerna med
cheferna. Därefter följer metoddiskussionen och som avslutning ges några för-
slag på förbättringar och uppslag för framtida forskning.

Syftet med denna studie var att besvara följande frågeställning:

Vilken typ av information förmedlas i hemtjänstarbetet, mellan vilka aktörer, vid
vilka tidpunkter och på vilka platser sker denna informationsöverföring? Hur
upplever personalen själva sin arbetssituation med utgångspunkt från
informationsöverföringen och vilken är deras attityd och vana till tekniska
lösningar idag?

Resultatdiskussion
Efter vad som framkommit i denna studies olika delmoment är intrycket att
hemtjänstpersonalen är en personalgrupp som utför ett mycket viktigt, nöd-
vändigt och utomordentligt bra arbete. Det sker många gånger under besvärliga
förhållanden där tidsbrist, stress (Danielsson, 2001) och otillfredsställelse tillhör
vardagen. Därför känns det angeläget, framförallt med tanke på de många lång-
tidssjukskrivningarna (RFV, 2002), att försöka bidra med tankar och idéer för att
försöka underlätta deras arbetssituation, så att den blir så bra som möjligt utan
att för den skull försämra den på något annat sätt.

Intervju- och enkätsvaren vittnar om ett hemtjänstarbete som är både psykiskt
och fysiskt tungt (Thulin, 1987) och som på flera sätt nått gränsen för vad vi
som människor kognitivt klarar av. Eftersom det inte finns möjligheter att öka
personaltätheten, det finns inte tillräckligt med utbildad personal att tillgå och
kommunernas ansträngda ekonomi tillåter inte nyanställningar i den ut-
sträckning som skulle behövas, finns bara en utväg kvar, att ta hjälp av tekniken
och försök finna lösningar den vägen.

Samtliga tre arbetsmoment som vid studiebesöken noterades vara kognitivt
krävande för personalen borde kunna underlättas med en teknisk lösning
liknande en kombinerad handdator/mobiltelefon. Kan flera arbetsmoment
utföras med hjälp av en och samma produkt och ett och samma system är
mycket vunnet både ekonomiskt för kommunerna och rent praktiskt för
personalen. Att dessutom ha tillgång till all information på ett och samma ställe,
att slippa oroa sig över att glömma något viktigt, eller att slippa ligga vaken och
fundera om allt som skulle göras verkligen blev gjort, bör innebära en förbättrad
arbetssituation för hemtjänstpersonalen.
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Om det finns teknik som kan vara till hjälp och som kan avlasta personalen, i det
här fallet kognitivt, så måste den möjligheten tas tillvara. Förhoppningsvis kan
det vara ett sätt att möjliggöra bättre hälsa hos personalen och även höja statusen
på yrket så att fler unga söker sig till vården (Westerberg, 2000). Meningen är
att en teknisk lösning ska möjliggöra frigörandet av resurser så att personalen
ska får tid och ro att ägna sig åt de viktigare vårduppgifterna som Social-
styrelsen angett i de nationella målen (Socialstyrelsen, 1999).

Faktorer som talar för tekniska lösningar
Att hemtjänstpersonalen är i behov av tekniska hjälpmedel finns det belägg för i
de svar som lämnades i intervjuerna och enkäten och nedan följer ett antal
argument som styrker det påståendet grundat på teorigenomgången och
resultatet av undersökningarna.

        Förhindrar kognitiv överstimulering. Personalen besöker i genomsnitt 15-
20 olika vårdtagare per vecka. Det innebär sammantaget mycket information att
hålla reda på, speciellt till en början för ny och oerfaren personal. Vi får heller
inte glömma att det är en genomsnittssiffra, det fanns personal som besökte fler
än 15-20 vårdtagare per vecka. Med så många vårdtagare blir det också väldigt
mycket information runt omkring. Många anhöriga att hålla reda på, medicin-
ordinationer, ett stort antal nycklar, matbeställningslistor, alla personliga önske-
mål från vårdtagarna att komma ihåg och så vidare. Här finns en uppenbar risk
för stress grundad på den kognitiva överstimulering som Danielsson (2001)
beskriver. Att ha allt samlat på ett och samma ställe måste därför underlätta
avsevärt och ge en mycket större trygghet. All personal som nu måste läsa och
skriva i flera olika pärmar och papper varje dag skulle istället kunna läsa och
skriva detta på en och samma plats i sin handdator.

I intervjuerna sa personalen att de får information vid olika förutbestämda
informationstillfällen som morgonmöte, förmiddagsfika, vårdlagsträffar,
personalmöten, via pärmar, brukarkort, block, anslagstavlor med mera. Vid
dessa tillfällen finns också möjligheter för dem att själva förmedla information
vidare. Vad endast en av personalen som intervjuades hade uppmärksammat, var
att denna informationsöverföring skedde hela tiden och överallt. Eftersom
informationsöverföringen ständigt pågår, precis som Nytell (1977) beskriver
kommunikationsprocessen mellan arbetskamrater, kan det var bra att kunna
fånga upp och kontrollera viss information direkt, i en handdator, istället för att
vänta tills möjlighet ges senare i grupprummet eller vid ett senare planerat möte.

        Bidrar till situation awerness. Personalen ställde hela tiden en mängd
frågor till varandra för att känna sig säkra på att de hade kontroll på situationen.
Det finns flera anledningar till varför det behovet är så stort men några kan vara
dessa:
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 arbetet handlar om vård av gamla människor där förändringar ofta sker
snabbt,

 personalen arbetar enligt ett schema som gör att de är lediga flera dagar i rad
medan verksamheten fortsätter och det innebär att personalen måste
uppdaterar sig när de kommer tillbaka,

 människor är oberäkneliga, vi ändrar oss och omprövar ständigt vårt
handlande utefter nya förutsättningar, och

 för att stilla sin egen oro om att de eventuellt kan ha glömt något.

Detta kan enkelt sammanfattas med att personalen ständigt strävar efter att ha
”koll på läget” det vill säga situation awerness som Ashcraft (1994) har beskrivit
i Human Memory and Cognition. Tidigare bestod arbetet för hem-
tjänstpersonalen mest av praktiska sysslor hos vårdtagarna och då fanns inte
problemet med situation awerness i lika hög grad som nu.

        Underlättar att information går fram. I enkäten svarade hela 94 procent att
de i efterhand hade fått vetskap om att information inte nått dem. Det är en
väldigt hög siffra men här bör påpekas att det inte frågades efter hur viktig eller
oviktig den informationen ansågs vara som inte nådde fram. Med det är
naturligtvis illa nog ändå att det är så många som upplevt detta, även om det inte
heller finns någon annan personalgrupps siffror att jämföra hemtjänst-
personalens med. Det gör det svårt att avgöra om detta är något specifikt för
hemtjänstpersonal eller inte.

Anledningarna till att information inte gick fram berodde i huvudsak på
glömska, för mycket att göra och brister i den muntliga kommunikationen. Men
också att möjligheterna inte fanns att förmedla informationen omedelbart. Det
var de svar personalen gav vid intervjuerna. När de säger glömska så förklarar
Aschcraft (1994) det med att antingen så har problem uppstått vid inkodningen
(störande moment) av den nya informationen till arbetsminnet, eller så har
alltför mycket information presenterats samtidigt så att den magiska gränsen
överträtts och arbetsminnet har inte klarat av att processa allt. All information
har helt enkelt inte kunnat bearbetats och har därför inte kunnat överföras till
lagring i långtids-minnet.

Om bristerna inte återfinns i arbetsminnet kan de bero på interferens i långtids-
minnet. Det kan ha skett en sammanblandning av gammal och ny information
och har inkodningen på något sätt blivit störd genom interferens så förhindras
förmågan att få tillträde till den information som eftersöks i långtidsminnet.
Samtliga dessa brister skulle kunna avhjälpas med en handdator. Informationen
skrivs in direkt och den når alla och alla kan ta till sig den när de själva känner
behov av det. Nytell (1977) har i figur 1 visat att behållningen av ett budskap
mer än fördubblas om vi både hör och ser det, än om vi bara hör eller endast ser
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budskapet. Får personalen först muntlig information och sedan har tillgång till
informationen skriftligt i handdatorn ökar det alltså möjligheterna för att in-
formationen verkligen når fram.

Personalen upplever i dagsläget att informationsöverföringen känns rörig,
glappar och är osäker. Säkert finns flera orsaker till det, men en viktig faktor är
sannolikt att antalet arbetsuppgifter ökat, vilket Tengvald (1989) skrivit om.
Dessutom rör sig personalen över ett stort område och befinner sig i grupp-
rummet vid olika tidpunkter. Den som personalen behöver informera just nu vet
hon inte ens var den är, och än mindre när nästa tillfälle kommer att ges för ett
sammanträffande. Hur löses det om det är brådskande och viktig information?
Med hjälp av en kombinerad handdator/mobiltelefon går det lätt att skicka ett
textmeddelande för information som inte är av brådskande natur och för det som
är mer viktigt används telefonen. Därmed skulle bristen på information som
personalen i Thulins studie (1987) påtalade kunna avhjälpas.

        Förhindrar felhandlingar. I enkäten svarade 89 procent att de hade
minneslappar i fickorna. Varför? Därför att de har för mycket information om
för många olika vårdtagare att hantera. De känner oro över att glömma bort att
göra vissa saker och behöver därför ett stöd för sitt minne (Ashcraft, 1994). De
känner ansvar och vill göra ett bra arbete och framförallt vill de inte riskera att
göra fel. Att under en längre tid arbeta under en sådan oro vet vi kan leda till
ohälsa. Dessutom har RFV:s (2002) analyser visat att det är just oro, stress och
ångest som är de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningarna. Före-
komsten av minneslappar, vilka fungerar som påminnelse om fördröjda
intentioner, är precis det Ellis (Brandimonte et al., 1996) skrivit om i prospektivt
minne. På något sätt måste personalen ta hjälp av information ute i världen när
informationen i huvudet inte räcker till.

Risken för att göra fel är enligt Ashcraft (1994) som störst när vi förlitar oss på
rutiner och sänker graden av uppmärksamhet. Det är lätt gjort när exempelvis
vissa arbetsuppgifter blir för monotona. Eller så kan uppmärksamheten vara
delad mellan olika saker eller vara riktad mot ett annat håll. Samtliga dessa om-
ständigheter inträffar ofta i hemtjänstarbetet. Därför är det viktigt att alla rutiner
och all information finns nedskrivna i en handdator för att enkelt fungera som ett
minnesstöd och därmed minska risken för att personalen ska begå misstag i sitt
arbete.

        Förhindrar sjukskrivningar. Personalen, i huvudsak kvinnor, anger att det
är den psykiska belastningen som är störst i arbetet, vilket är en bekräftelse på
vad RFV (2002) skriver i sin rapport. De har precis som inom alla vårdarbeten
ett mentalt krävande arbete. Bland arbetsuppgifterna finns många moment som
är känslomässigt påfrestande, exempelvis bemötandet av vårdtagaren och fram-
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förallt deras anhöriga. De tar hand om svårt sjuka och döende människor som
inte har så många andra kontakter än med just hemtjänstpersonalen. I denna
situation, där hemtjänstpersonalens resurser framförallt behövs till vård och om-
sorg, känns det extra angeläget att försöka avlasta deras kognitiva förmågor med
hjälp av tekniska lösningar. Detta menar även RFV (2002) som säger att den
psykosociala arbetsmiljön måste förbättras för att människor ska må bra i sitt
yrkesarbete.

        Ökar tryggheten. Nyckelhanteringen fungerade i stort bra men den inne-
fattar ändå ett antal moment som ska kommas ihåg både före och efter vård-
tagarbesöken. Det fanns också en upplevelse om att det var obehagligt att gå
med nycklarna på sig och det saknades en praktisk lösning för att kunna ha alla
nycklarna samlade i fickan. Även om det inte känns lika överhängande att för-
enkla detta moment som informationsöverföringen, kan det ändå vara värdefullt
att ta hänsyn till och planera in även detta i ett tekniskt system. I bästa fall skulle
det kunna innebära ökad trygghet och ett moment mindre att hantera för
personalen. Alla moment av stress påverkar oss och i ett längre perspektiv kan
det i kombination med andra krävande arbetsuppgifter leda till påverkan på
hälsan enligt Danielsson (2001).

Ett annat sätt att öka tryggheten för personalen är att via en handdator alltid ge
dem den aktuellaste informationen och därmed också en möjlighet att alltid
kunna kontrollera den om osäkerhet skulle uppstå om någonting. I hemtjänst-
arbetet förekommer att personalen ibland måste lösa hastigt uppkomna
situationer och fatta snabba beslut. Oerhört viktigt för att riktiga beslut ska
kunna fattas är att rätt information att grunda besluten på då finns att tillgå
(Nytell, 1977).

Ytterligare betydelsefulla faktorer för att fatta beslut är förmågan till mönster-
matchning och mental simulering som Klein (1998) skriver om. För mönster-
matchningen krävs situation awerness och den i sin tur är beroende av att
individen är välinformerad om den aktuella situationen. Här har den erfarna
personalen ett rejält försprång eftersom de har mycket tidigare erfarenheter och
kunskaper att förlita sig på. En handdator med all information tillgänglig skulle
därför vara ett snabbare sätt att lotsa in och inviga vikarier och nyanställda i allt
rörande arbetssituationen. Med en handdator blir det lättare att göra ett urval och
begränsa vilken information som är relevant och betydelsefull för tillfället. En
lagom mängd med information ökar sannolikheterna för att personalen ska
kunna göra en mental simulering och sedan använda den bilden till att dra rätt
slutsatser och därefter fatta riktiga beslut (Klein, 1998). Detta bli extra be-
tydelsefullt för personalen om de upplever stress och de känner att de inte har tid
att samla in all nödvändig information för att fatta ett snabbt och bra beslut.
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        Förbättrar informationsöverföringen. Resultaten visade att det brast i
förmedlandet av information om vårdtagarna. Både från biståndshandläggaren,
chefen och från kollegorna. Många ville veta mer och frågade ofta och hellre
sina kollegor än läste i pärmar och brukarkort, även om vissa sedan kontrolläste
i pärmarna. Att enbart förlita sig på kollegor kan vara riskfyllt om den tillfrågade
inte är helt uppdaterad eller riskerar att blanda ihop uppgifter. Det allt större fler-
talet allt sjukare vårdtagare, som Westerberg (2000) skriver om, kräver mer och
oftare uppdaterad information för att personalen på rätt sätt ska kunna utföra sitt
arbete.

Tengvald (1989) har beskrivit hur arbetsuppgifterna har blivit flera och att
personalen numera har många fler kontakter med andra vårdinstanser än
tidigare. Denna ökade informationsmängd medför en ökad belastning kognitivt
(Danielsson, 2001) som behöver avhjälpas. Om var och en har tillgång till all
information hela tiden och både chef, biståndshandläggare, distriktssköterska,
andra vårdinrättningar och personal ständigt uppdaterar den informationen be-
höver ingen vara ovetande om hur exempelvis en vårdtagares hälsotillstånd är.

Den gula vårdpärmen hos vårdtagarna fungerade i stort sett bra och bör
naturligtvis finnas kvar, framförallt för vårdtagaren själv och de anhöriga. Den
skriftliga informationen har flera viktiga fördelar enligt Nytell (1977). Den är
billig, når många och kan läsas flera gånger och passar därför bra i första hand
för vårdtagarna. Viss information, som telefonnummer till andra vårdin-
rättningar och vem kontaktpersonen är, kan vara värdefullt också för personalen
att läsa i pärmarna. Men denna information, och även all övrig information, bör
personalen ändå ha tillgång till i sin handdator. De kan behöva kontrollera vissa
uppgifter innan de gör besöket hos vårdtagaren och det medför en trygghet att
veta att de kan läsa informationen så många gånger de behöver. Det är också
mycket viktigt att vårdpärmen ständigt hålls aktuell och att det utarbetas
fungerande rutiner för detta.

        Håller informationen aktuell. Det framfördes önskemål från personalen
om att uppdateringarna om vårdtagarnas hälsostatus skulle göras oftare och att
fler än gruppledaren skulle göra det. Viktiga förutsättningar för att information
ska nå fram är enligt Nytell (1977) bland annat att informationen är aktuell, att
den förmedlas via lämpliga kanaler och att den är relevant. Med en handdator
hos alla blir detta möjligt. Detta förutsätter naturligtvis utbildning och
kvalificerad handledning på rätt nivå för att det ska fungera. Sköts detta på rätt
sätt kommer det sannolikt att leda  till höjd status och ökad professionalism som
en av cheferna efterlyste.

        Underlättar matbeställningarna. De flesta ansåg att det borde kunna gå att
förenkla rutinerna runt mathanteringen. Endast elva procent instämde helt i att



72

systemet fungerade bra. Mathanteringen innehåller många olika moment och
dessa borde kunna lösas på ett mycket smidigare sätt. I intervjuerna var
personalen mycket positiv till att själva göra matbeställningarna via handdator
direkt till köket för att slippa ifrån beställningslistorna. Här finns ett bra tillfälle
att öka motivationen och att variera arbetsuppgifterna i arbetet genom att de får
fler arbetsuppgifter med eget ansvar (Danielsson, 2001). Huvudsaken är att
vårdtagarna fortfarande kan avbeställa och göra nybeställningar av mat när de
önskar och att de varje dag vet vilken mat som ska serveras.

        Teknikmognad finns. När det gällde teknikvanan hade 65 procent en dator
hemma och 53 procent använde datorn hemma. Detta är siffror som förmodligen
kommer att stiga snabbt med tanke på det ökade datoranvändandet i samhället.
Redan idag använder 95 procent av 16-19-åringarna Internet och var tredje 16-
64-åring använder datorn dagligen (SCB, 2002). De yngre, även om de i dags-
läget är få, som kommer in i hemtjänstarbetet kommer att ha en betydligt större
datorvana och inte alls känna det motstånd som till viss del fortfarande finns
kvar hos vissa medelålders kvinnor i hemtjänsten idag.

Det finns en uttalad önskan om att alla i hemtjänsten, av flera anledningar, be-
höver ha en mobiltelefon i sitt arbete. Känner personalen i dagsläget behov av
denna teknik finns inget som hindrar att den också innehåller fler funktioner och
kan vara till hjälp på fler än ett sätt, exempelvis låsa upp dörrar och sköta mat-
beställningar med. Med andra ord finns det redan ett uttalat behov och en önskan
om teknisk hjälp i arbetet.

Det var nästan enbart positiva omdömen från intervjupersonerna om hand-
datorexemplet från Kungsbacka hemtjänst och även enkätdeltagarnas inställning
till ny teknik var positiv, trots att de inte hade sett tidningsurklippet från Kungs-
backa. Denna positiva inställning utgör en viktig och grundläggande faktor för
att fortsätta utvecklandet av tekniska lösningar för hemtjänstpersonal. Att
motivationen är hög till det tilltänkta systemet och att det sedan vävs in i tidigare
vanor och rutiner är viktiga förutsättningar för ett lyckat resultat, säger Östlund
(Jennbert och Lagercrantz, 1997). Enligt Östlund (Jennbert och Lagercrantz,
1997) finns det viss teknikvana bland personalen och redan idag pågår ut-
veckling att använda informationsteknologin i vården.

        Fördelarna överväger nackdelarna. Personalen såg många fördelar med
införandet av ny teknik och fördelarna övervägde nackdelarna. Även om högre
lön (SCB, 2001) och mer personal ansågs mycket viktigt att förbättra i första
hand, ansåg ändå 26 procent att ny teknik var mycket viktigt och 40 procent
ansåg det viktigt att förbättra. Westerberg (2000) betonar också hur viktigt det är
att något görs åt personalens arbetssituation. Dels med tanke på att underlätta för
personalen och dels för att ett stort antal kommuner har stora problem med
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rekryteringen av personal. Förhoppningsvis kan ny teknik hjälpa till att locka de
yngre till vården och hela 86,5 procent av den tillfrågade personalen trodde att
tekniken skulle hjälpa till att höja statusen på hemtjänstarbetet. Att inställningen
och attityderna är positiva från början bådar gott och kan vara helt avgörande för
om nya lösningar kommer att tas emot väl eller inte.

Det som ovan uppräknats var ett antal skäl till varför en teknisk lösning skulle
kunna underlätta och vara till hjälp för hemtjänstpersonalen att utföra sitt arbete
effektivare, säkrare och/eller mindre stressfyllt. Men det finns naturligtvis även
en rad risker och bekymmer som bör beaktas och tas på största allvar när det
gäller att införa nya tekniska lösningar.

Faktorer som talar emot tekniska lösningar
Nedan följer en uppräkning av några farhågor och hinder, som dels personalen
framfört i studien och som dels beskrivits i teoribakgrunden, mot införandet av
teknik i hemtjänstarbetet.

        Tillfällen för sociala möten minskar. Det är viktigt att det fortsättningsvis
finns tillfällen för sociala möten mellan de olika aktörerna, det vill säga mellan
personalen och chefen, biståndshandläggaren, distriktsköterskan, vårdtagaren, de
anhöriga och mellan kollegor. Mötesplatser för informationsöverföring måste
finnas kvar men kanske kan de utformas annorlunda och även innehålla annat,
typ fortbildning eller liknande. Huvudsaken är att personalen känner att de har
kontroll över arbetssituationen och att de får ta individuellt ansvar, vilket ökar
arbetstrivseln (Danielsson, 2001). Meningen är inte att en teknisk lösning ska
ersätta dessa möjligheter till personliga möten utan den ska fungera som av-
lastning, stöd, hjälp och som ett komplement till nuvarande informationsvägar.
Det ena utesluter inte på något vis det andra.

        Kraven ökar på personalen. Hemtjänstarbetet är numera inte lika praktiskt
som det tidigare varit (Tengvald, 1989). Den ökade informationsmängden ställer
större krav på skriv- och läsfärdigheter och ökningen av datoranvändandet i
vården innebär att vissa grupper som tidigare klarat hemtjänstarbetet bra nu kan
få problem. Det gäller framförallt dyslektiker och invandrad personal som ännu
inte behärskar svenska språket till fullo. Säljö (2002) skriver att skriftspråket är
redskapet som möjliggör för oss att kommunicera med varandra, och det behövs
även för kommunikation i en handdator. Men för de med språkliga problem kan
kanske ett system med symboler eller tecken i handdatorn också fungera för att
ge information. Utöver detta finns också problemet med de medelålders, i störst
utsträckning kvinnor, som är okunniga och ovana vid tekniska och adminis-
trativa uppgifter som upplever oro och som inte vill att arbetet ska förändras.
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         Tekniken tar tid från vården. Det var hela 46 procent av de tillfrågade i
enkäten som trodde att det fanns en risk att ny teknik skulle ta tid ifrån vården,
51 procent trodde det inte och 3 procent visste inte. Många befarar att en hand-
dator kommer att ta mer tid att uppdatera och använda sig av än vad det i dags-
läget tar att inhämta den information som behövs för det dagliga arbetet. Detta
skulle då drabba vårdtagarna eftersom personalen skulle få ännu mindre med tid
till vård och omsorg. Till en början kan säkert oron vara befogad men om
produkterna utformas väl för sitt ändamål och är användarvänliga bör det vara
ett övergående problem.

Det är helt nödvändigt och självklart att personalen och deras önskemål om vad
en teknisk produkt ska innehålla tas tillvara. Personal som uppmuntras i att delta
i beslut och som får problem att lösa, får enligt Danielsson (2001) en högre
arbetsmotivation. Självklart kommer det att behövas tid till inlärning av ett nytt
system, men vinsterna kommer med största sannolikhet att bli större när det väl
är inarbetat och fungerar som det är tänkt. Här spelar förberedelserna och ut-
bildningen för användningen av tekniken en avgörande roll. Om det sköts på ett
förnuftigt sätt och hänsyn tas till att detta är svårt och alls inte något naturligt för
många, finns förhoppningar om att det ändå ska kunna bli till något positivt för
personalen. Då kanske till och med kostnaderna för inköp, utbildning och
support i en förlängning kan betala sig i minskade sjukskrivningskostnader.

All grundläggande data kommer att läggas in och uppdateras centralt, av i första
hand den administrativa personal som finns att tillgå i grupprummet. Det enda
personalen själva behöver lägga in i datorn är sådant de själva vill ha tillgång till
utöver det som finns att tillgå för alla. För övrigt använder de datorn för att
hämta och kontrollera uppgifter som de är osäkra på och det kan inte ta många
minuter i anspråk per arbetsdag när personalen lärt sig hantera handdatorn.
Dessutom framkom under fältstudiedagarna att i genomsnitt fanns det 65
minuter övrig tid per dag som personalen skulle kunna använda till att uppdatera
handdatorn.

        Ansvariga saknar vilja och resurser. Det räcker inte att enbart personalen
är positiv till införandet av nya tekniska lösningar. En förutsättning är också att
enhetscheferna och kommunerna tror att detta kan vara en möjlighet att höja
statusen på yrket, locka fler ungdomar till åldringsvården och framförallt för att
förbättra arbetsmiljön för den personal som redan är i arbete. Äldreomsorgen
kostar redan idag kommunerna stora pengar (Socialstyrelsen, 1999) och
kostnaderna kommer att öka i takt med det ökade vårdbehovet. Därför är det i
högsta grad angeläget att de pengar som satsas verkligen satsas på rätt saker så
att de kommer till nytta och verkligen underlättar personalens arbete. För utan
en frisk och motiverad personal ser det oroväckande mörkt ut för hemtjänsten i
framtiden.
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I intervjuerna kom det fram att en av cheferna inte tyckte att det var nödvändigt
för personalen att ha varsin mobiltelefon och hon trodde inte att det skulle finnas
ett så stort behov av handdatorer heller. När det gäller chefer och kommunalt
ansvariga finns det säkert många hinder att övervinna, men något måste göras
snarast för att behålla personalen. Frågan är om det finns någon snabbare och
mer effektivare åtgärd i nuläget än att ta hjälp av tekniken. Visserligen kommer
de att kosta en slant i introduktions- och investeringskostnader, men det stora
antalet långtidssjukskrivningar (RFV, 2002) kostar också pengar.

        Vårdtagarna är negativa. Det framfördes från några håll farhågor om att
vårdtagarna inte skulle tycka om att personalen använde sig av exempelvis
handdatorer eller befintliga datorer i vårdtagnas hem. Enligt Östlund (Jennbert
och Lagercrantz, 1997) är denna oro obefogad. De som är gamla nu är de som
upplevt den största teknikutvecklingen av alla generationer. Om de bara får för-
klarat för sig vilket syftet är, och om personalen endast använder tekniken vid
behov och för det den är avsedd till, kommer vårdtagarna med största sannolik-
het att inse fördelarna och ställa sig positiva. Personalen bör också välja
lämpliga tidpunkter för när och var de använder handdatorn för att inte störa
vårdtagarna. När 40– talisterna sedan blir så gamla att de behöver hemtjänst är
de redan så vana vid datorer och nästan alla kommer att ha egna datorer i sina
hem och då blir detta problem inaktuellt.

        Tekniken har brister. Vid intervjuerna påtalade några riskerna med att
handdatorerna kan råka komma i orätta händer. Flera undrade också vad som
skulle hända när datorerna inte fungerade, hur de skulle komma åt informationen
då. Sekretessen måste vara mycket hög eftersom det är mycket känsliga upp-
gifter som är lagrade och som absolut inte får komma ut till obehöriga. För dessa
handdatorer måste samma sekretess gälla som för den övriga sjukvårdens data-
system och ett kodsystem kommer att krävas för att kunna logga in i datorn.
Risken för att råka ut för datorhaverier av olika slag finns naturligtvis men är
inte större än för andra företag eller sjukvårdsinrättningar. Det finns säkert väl
utarbetade säkerhetsrutiner och system som garanterar att informationen finns
sparad och lagrad på lämpligt sätt som kan användas även här.

        Vårdtagarna gör ingen vinst. Personalen svarade i väldigt stor utsträckning
att de önskade sig mer tid med vårdtagarna. Med stöd och hjälp från tekniken
skulle detta kunna bli verkligt. Att få möjlighet till social samvaro och kunna
hjälpa till med sådant som vårdtagaren önskar. Men som chef A påpekade, så
gör personalen förmodligen ändå inte detta fast tillfällen finns. De tar inte till-
vara de möjligheter som lugnare perioder i arbetet medger. Istället beger de sig i
huvudsak tillbaka till grupprummet så fort de har gjort de sysslor som de ska.
Anledningarna till detta är troligen flera:
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 personalen har besökt sina vårdtagare så länge att relationen blivit ansträngd.
Det är för psykiskt påfrestande att stanna längre än absolut nödvändigt,

 personalen känner att de missar viktig information i grupprummet, situation
awerness,

 de har behov av att vila och prata av sig hos sina kollegor eftersom de i
huvudsak arbetar ensamma,

 de saknar handledning och riktlinjer för hur de ska agera om de får ”tid
över”, eller

 de är utarbetade och/eller saknar kunskap och/eller engagemang för sitt
arbete.

Troligtvis är det för de flesta i personalen så att det är lite av varje av ovan-
stående som stämmer in vid olika tillfällen, men huvudanledningen till att de
söker sig så snabbt tillbaka till grupprummet är förmodligen för att uppdatera sig
om allt nytt som händer och för att försäkra sig om att de inte missar något
viktigt. Nytell (1977) påpekar också betydelsen av att kunna vara med och på-
verka, informera och undvika missförstånd för att arbetet ska fungera tillfred-
ställande. Kanske skulle en ständigt uppdaterad handdator kunna bidra till att ge
personalen större trygghet och därmed minska behovet av att bege sig tillbaka
till grupprummet så fort tillfälle ges. Därmed skulle också vårdtagarna i för-
längningen kunna få mer tid från personalen till sådant de önskar.

        Samordning och gemensamma rutiner saknas. För att förändringar ska
kunna ske krävs att de anställda och deras chefer har samma målsättningar och
drar åt samma håll. Viktigt är naturligtvis också att chefen håller sig ajour med
vad som händer och har god vetskap om hur arbetssituationen verkligen ser ut
för de anställda. Östlund (Jennbert och Lagercrantz, 1997) påpekar också hur
viktigt det är att samordning sker för att inte förlora överblicken och viktiga
kunskaper när det gäller satsningar på informationsteknik i hemtjänstarbetet.

I hemtjänstområde C och A rådde ganska olika förhållanden. Ett mer enhetligt
arbetssätt för alla hemtjänstområden vore att föredra. Det skulle underlätta både
för personalen, vårdtagarna och de anhöriga, men även vid utformandet av
rutiner och eventuella tekniska system för exempelvis matbeställningarna.
Dessutom har vissa arbetslag funnit lösningar på problem som andra inte har och
de skulle kunna lära sig mycket av varandra om någon form av utbyte skedde
mellan hemtjänstområdena.

        Teknikmotstånd. Det finns fortfarande både rädsla, motstånd och ovana
från viss personal att hantera tekniska apparater, men resultaten från denna
undersökning visar att majoriteten av personalen såg fram emot att kunna få
hjälp med att hantera all den information som det krävs att de känner till. Det
kommer säkert att bli vissa problem i inledningsskedet då nya tekniska system
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ska införas och anledningar till att många är misstänksamma och ibland känner
rädsla inför tekniska lösningar kan bero på följande:

 dåligt självförtroende,
 skriv och lässvårigheter,
 invandrarbakgrund, språksvårigheter,
 låg utbildningsnivå,
 rädsla att göra fel,
 bristande förkunskaper,
 en redan hårt pressad arbetssituation,
 hemtjänstarbetet är ett praktiskt vårdyrke, personalen vill inte arbeta med

administrativa uppgifter, eller
 de har fått bristfällig information och inser därför inte fördelarna.

Ovanstående omständigheter bör tas på största allvar annars finns risken att
tekniken används felaktigt eller inte alls, vilket också Danielsson (2001)
påpekar.

Övriga reflektioner av resultaten
De statistiska beräkningarna visade inte på något samband beroende av om
personalen helst ville ha högre lön alternativt ny teknik, i förhållande till hur
länge de varit anställda eller hur gamla de var. Detta kan tolkas som ett positivt
resultat. Det innebär att det finns ingen speciell grupp av personal, varken de
äldre, de yngre, de med lång anställningstid, eller de med kort anställningstid,
som är mer eller mindre angelägna om högre lön eller ny teknik som en för-
bättring av hemtjänstarbetet. Det fanns heller inget samband mellan äldre, yngre,
och hur länge de varit anställda och vad de anser om nyckelhanteringen, mat-
hanteringen och om att göra matbeställningar med hjälp av datorer.

Beräkningarna gällande om det fanns något samband, mellan känslan av oro och
stress för att glömma vidarebefordra information och upplevelsen av att arbetet
var mer psykiskt påfrestande än fysiskt, visade att det inte fanns något sådant
samband. Inte heller gick det att finna något samband mellan de som inte trodde
att ny teknik skulle ta tid från vården och de som trodde att ny teknik skulle höja
statusen på arbetet.

Vid intervjuerna och i samtal med personalen framkom det ofta att de upplevde
att kommunerna inte satsade tillräckligt mycket på deras arbete och arbetsmiljö.
Ingen trodde att kommunen skulle ha råd att utrusta all personal med en
kombinerad handdator/mobiltelefon. Att inte värna om den personal som ännu
är frisk och arbetar är ett mycket kortsiktigt och minst sagt märkligt agerande
med tanke på hur mycket pengar långtidssjukskrivningarna kostar och hur svårt
det är att få utbildad personal att söka till äldreomsorgen. Eftersom alla som
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lever tillräckligt länge kommer att behöva tas om hand av vårdpersonal en dag,
borde det ligga i allas våra intressen att skapa en åldringsvård där personalen
trivs och är friska och kan ge en god vård. Därför måste det till en förändring när
det gäller attityden och det ekonomiska tänkandet rörande äldreomsorgen och
dess behov av resurser.

Trots att det finns bra och fungerande hjälpmedel och teknik inom andra
användningsområden används de inte i hemtjänsten. Att få tillgång till bilar och
mobiltelefoner är något som för några hemtjänstområden krävt långt och
intensivt arbete av övertalning. Det är teknik som funnits och använts i sam-
hället i årtionden utan att komma denna personalgrupp tillgodo och dessvärre
finns säkert exempel på mer sådan teknik som skulle kunna underlätta arbets-
situationen. Det är förmodligen så att vårdtagarna, i störst utsträckning kvinnor,
är en svag grupp som inte kan och orkar säga ifrån om vilka behov de har.
Personalen består också i huvudsak av kvinnor och vård- och kvinnoyrken har
aldrig värderats lika högt som männens arbeten. Personalen, som ofta är låg-
utbildad, har tålmodigt slitit på och bristande kunskaper om vad som finns att
tillgå i teknikväg gör det svårt att ställa rättmätiga krav. Detta kan vara några av
anledningarna till att kommunerna inte satsar mer resurser och även sparar
pengar på äldreomsorgen.

Både vid intervjuerna och i enkäten framkom att personalen önskade att alla
skulle ha tillgång till varsin mobiltelefon. Att de kommunala tjänstemännen som
sitter på ett kontor med en fast telefon bredvid sig också har tillgång till mobil-
telefoner, är det ingen som ifrågasätter. Det anses självklart, men för hemtjänst-
personalen som sällan under arbetspasset kan nås via en fast telefon, och som
ibland måste fråga vårdtagarna om lov för att få låna deras telefoner, anses inget
behov finnas. Frågan är var behovet är störst och vad som känns mest angeläget
och viktigast att använda de kommunala skattepengarna till.

I pilotenkäten var det 7 av 8, och av de övriga enkäterna var det 5 av 37 som inte
besvarade den sista frågan där personalen själva fick önska fritt hur hemtjänst-
arbetet skulle se ut om de hade obegränsat med resurser. Här fick de en möjlig-
het att framföra sina tankar och synpunkter på hur deras arbete skulle kunna för-
bättras, men ändå tog inte alla tillfället i akt. Varför? Antingen tyckte de att
frågan var orealistisk och inte värd att besvaras, eller så kan de vara så ovana vid
att bli tillfrågade att de inte kom på vad de skulle svara. Eller så har de inga egna
önskningar att komma med på grund av att deras arbete är så krävande att det
helt enkelt inte finns någon tid och ork kvar för reflektion och eftertanke. De
kanske har slutat att hoppas på att det ska bli några förbättringar och därför
ödslar de inte längre energi på att drömma om något som de ändå inte tror
kommer att bli verklighet.
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Under fältstudien noterades att mycket tid för personalen går åt till biltransport
mellan de olika vårdtagarna. Om personalen inte hade haft tillgång till bilen utan
fått gå eller cykla hade förmodligen ännu mer tid tagits i anspråk för för-
flyttningar. Tiden i bilen var på intet sätt bortkastad utan under färden gjordes
planer och alternativa planer för hur arbetet skulle genomföras under dagen.
Därför fyller bilen också en funktion som en social mötesplats där information
kan utbytas. Tillgången till bil för hemtjänstgruppen, flera vore önskvärt, under-
lättar absolut arbetet och vid regn, snö och kyla är den oumbärlig för personalen.

Vid intervjutillfällena ställdes frågan om vid vilka tillfällen personalen gav och
fick information. Svaren handlade i huvudsak om fasta förutbestämda tillfällen
som morgonmöte, förmiddagsfika, rast och olika möten. En av de intervjuade sa
precis så som författaren också upplevde det, att informationsöverföringen på-
gick ständigt och överallt. Troligtvis har inte alla reflekterat över och blivit
medvetna om hur mycket information som de hela tiden, och från många olika
håll, faktiskt kontinuerligt bearbetar. Risken är stor att de blivit hemmablinda
och inte själva ser och förstår hur förändrad och ansträngande deras arbets-
situation blivit ur kognitiv synvinkel. Av den anledningen finns det säkert både
personal och chefer som tycker att ett hjälpmedel som en handdator är helt
onödigt.

De flesta skyller nog den ökade risken för glömska hos sig själva, på eget
bristande minne och har kanske inte lagt märke till att det skett en ökning av
informationsmängden. Ibland kan det som utomstående vara lättare att lägga
märke till, reagera på och påtala sådana förhållanden. Men det är också både
svårt och känsligt att påpeka och ifrågasätta rutiner och arbetsförhållanden för
erfaren personal. Risken är att de anser utomstående som okunniga (vilket de
ibland naturligtvis är) eller enbart är ute efter att hitta fel och kritisera.

De resultat som denna undersökning givit gäller i första hand för de hemtjänst-
områden där studierna genomförts. Men eftersom undersökningen berör fem
olika områden och resultaten från dessa är samstämmiga bör det ändå gå att dra
vissa generella slutsatser för hemtjänstarbetet i ett större sammanhang. Exempel-
vis vilken information som förmedlas, mellan vilka aktörer, var och när in-
formationen överförs.

Den åldrande befolkningen kommer i allt större utsträckning att ha tillgång till
en dator i sitt hem när de blir gamla. Detta till nytta och glädje både för dem
själva och för den vårdpersonal som behöver besöka dem i deras hem vid
ålderdom eller sjukdom. En dator i varje vårdtagares hem öppnar upp möjlig-
heter att bedriva vård och omsorg på nya villkor.
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Med en ny syn på vården krävs nya arbetssätt och tekniska lösningar. Eftersom
äldrevården alltmer kommit att handla om hemsjukvård ställer professionell
omsorg krav på en säker och effektiv informationshantering. För det krävs an-
vändning av lämpliga IT-baserade system och tjänster och en satsning på vård-
personalens arbetsvillkor. Förhoppningsvis kommer hemtjänstpersonalen att
kunna koppla upp sig på Internet för att via distriktssköterska, vårdcentral eller
sjukhus kunna hämta uppgifter från ett gemensamt journalsystem. Detta kommer
att ställa högre krav på personalen men samtidigt skapar det attraktivare arbeten
som förhoppningsvis kommer att locka de yngre till vården.

Om detta nya arbetssätt ska lyckas fullt ut behöver först personalens behov
identifieras och formuleras ytterligare i flera undersökningar. Därefter måste ett
utvecklingsarbete ske tillsammans med personalen. Mycket viktigt och absolut
nödvändigt är att användaren och användarperspektivet får en central roll i detta
arbete.

Som avslutning kan följande punkter anses vara viktiga för att teknikinförandet i
hemtjänsten ska sätta fart och få ett lyckat resultat:

 att personalen säger ifrån och visar på den ohållbara arbetssituation de har
och samtidigt ställer sig positiva till ny teknik,

 en insikt och vilja hos de styrande att satsa ekonomiska resurser,
 att en eller flera väl avpassade och användarvänliga produkter utarbetas och

testas i samråd med personalen, och
 att lämplig introduktion, utbildning och efterföljande support utarbetas.

Metoddiskussion
Det var inte svårt att få komma till hemtjänstområden för studiebesök, även om
det krävdes några telefonsamtal innan två hemtjänstområden, A och B, gav sitt
medgivande. Även till fältstudien gick det bra att få enhetschefens tillstånd.
Däremot var det betydligt svårare att få personer att delta i intervjuerna.
Meningen var från början att göra två pilotintervjuer och sju ordinarie intervjuer.
Bristen på intresserade gjorde att pilotintervjuerna skedde som planerat men
endast fem ordinarie intervjuer kunde genomföras. Kontakt fick tas med ett nytt
hemtjänstområde, C, för att få tillräckligt många deltagare.

Personalen fick inte låta sig intervjuas på arbetstid utan de fick ta sin rast eller
komma innan eller efter arbetspasset. De flesta valde att delta på rasten och det
var därför viktigt att begränsa antalet frågeställningar för att intervjuerna inte
skulle ta mer än 30 minuter. För att få personer att avstå från sin lediga tid krävs
med största sannolikhet att de får någon form av ersättning för sin insats. Fram-
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förallt i yrken som är så pass krävande som inom hemtjänsten. Personalen be-
höver sin rast för mat och vila.

Det var svårt att komma som utomstående och skapa en avspänd relation till
samtliga på arbetsplatsen. Vissa var skeptiska och till och med avogt inställda
när de insåg att författaren kom från universitetet. Förmodligen kände de en viss
osäkerhet om vad syftet med studien var. Ännu mer och ännu tydligare in-
formation hade kanske kunnat avhjälpa det. En annan förklaring kan vara att de
hade dåliga erfarenheter sedan tidigare. Det fanns också hos några en viss
skepsis mot att en utomstående utan vårderfarenhet kom och hade synpunkter på
och ifrågasatte deras arbetssituation. Men de allra flesta var positiva och hade
förhoppningar om att deras deltagande skulle kunna vara till nytta för dem själva
i en förlängning.

Trots att studiebesöken och fältstudien låg till grund för, och gav uppslag till
lämpliga intervjufrågor, var det svårt att formulera och hitta de frågeställningar
som skulle kunna ge mesta och bästa möjliga svar. Eftersom intervjutiden var
begränsad fanns inte utrymme till allt för många följdfrågor. Det var helt nöd-
vändigt att använda bandspelaren under intervjuerna för det hade inte varit
möjligt att anteckna allt intervjupersonerna sa. Dock var det mycket tidsödande
att renskriva intervjuerna efteråt. Alla gav sitt medgivande till att bandspelaren
användes och alla utom en av intervjupersonerna var avspända och hade inga
problem med att bandspelaren användes. Den person som blev lite besvärad
hade inga svårigheter att besvara frågorna men var hela tiden medveten om att
bandspelaren var igång.

En noggrann planering till trots blev det tidsbrist när intervjufrågorna skulle
analyseras och omarbetas till lämpliga enkätfrågor. Dels beroende på att
intervjuerna tog så lång tid att skriva ut från bandspelaren och dels för att en-
käterna skulle delas ut vid vårdlagsträffar som inträffar var sjätte vecka. Det var
nödvändigt att hinna med att genomföra enkäterna under en tidsrymd av två
förutbestämda veckor för att inte behöva vänta ytterligare sex veckor till nästa
träffar var inplanerade. Det hade fördröjt hela undersökningen alltför mycket.

Vid hemtjänstområde C var det tänkt att de första ordinarie enkäterna skulle
delas ut efter att en pilotenkät hade genomförts. Anledningen till att inte fler
piloter gjordes berodde på att det var svårt att få någon att medverka. När de
insamlade enkäterna sammanställdes visade det sig att endast en av de åtta var
helt korrekt ifylld. De övriga hade allt från någon till väldigt många obesvarade
frågor och endast en hade besvarat fråga 23. Deltagarna hade dessutom samtalat
med varandra under tiden och några hade påverkat varandra om hur de skulle
svara. Som ett resultat av detta omarbetades vissa frågor, andra fick mer ut-
förliga svarsalternativ och de åtta enkäterna fick gälla som pilotenkät. För att
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kompensera för dessa pilotenkäter kontaktades ytterligare ett hemtjänstområde,
E, där den omarbetade enkäten sedan utdelades.

Två av frågeställningarna i enkäten gällde hur många pärmar/papper personalen
trodde att de behövde läsa respektive skriva i varje dag. Frågorna syftade då i
första hand på de pärmar och papper som finns i grupprummet och som
personalen använder dagligen. Eftersom det i två av de tre hemtjänstområdena
där enkäten delades ut också fanns vårdpärmar hos varje vårdtagare, finns det en
möjlighet att några kan ha räknat även dessa pärmar när de besvarade frågan. I
de pärmarna läser och signerar personalen exempelvis varje gång de delat
medicin till vårdtagarna. Beroende på vilken sysselsättningsgrad personalen har
inverkar det förmodligen också på hur många pärmar/papper de tar del av varje
dag. Men det var endast 27 procent som arbetade heltid så majoriteten arbetade
mindre. Oavsett vilka pärmar personalen avsett i sina svar och oavsett vilken
sysselsättningsgrad de har, så ger det ändå ett visst mått på hur många olika
skriftliga informationskällor personalen behöver använda sig av i det dagliga
arbetet.

Vid samtliga tre tillfällen där enkäten delades ut förekom det att personalen
samtalade med varandra under tiden de besvarade frågorna. Vissa viskade först
till varandra och ställde sedan frågor till författaren om det var frågeställningar
de inte förstod eller inte visste hur de skulle tolka. Här finns naturligtvis en risk
att försökspersonerna påverkat varandra i hur de besvarat frågorna. Det var 5
personer som inte besvarade fråga 23 i enkäten, 14 procent, och av de 37 en-
käterna var det 25 personer, 68 procent, som var helt korrekt ifyllda och som
hade besvarat alla frågor. Resterande 12, 32 procent, hade lämnat en eller flera
frågor obesvarade. Den kollektiva formen är ändå att föredra vid insamling av
enkäter eftersom det är tidsbesparande och svarsfrekvensen blir mycket högre än
vid individuellt besvarande.

Den första frågan i enkäten löd: Hur många olika klienter uppskattar du att du
besöker i genomsnitt under en vecka? Trots att ordet olika var understruket
skrev några så höga siffror som 30, 50-70, 60, 80, och 100 som svar. Det ställdes
också frågor till författaren om den formuleringen vid samtliga hemtjänst-
områden. Trots förklaringen att det gällde antalet olika klienter och inte antalet
besök under en vecka, måste frågan ändå ha feltolkats av de som angav de
högsta antalen. Dessa svar plockades bort eftersom de med största sannolikhet
motsvarar hur många besök personalen gör sammanlagt under en vecka. De
övrigas svar låg på mellan 5-25 stycken och det är på de svar den genomsnittliga
siffran på 15-20 stycken olika klientbesök per vecka har beräknats. Som en jäm-
förelse kan nämnas att under fältstudieveckan besöktes 13 olika vårdtagare.
Vid genomförandet utav denna undersökning gjordes i inledningsskedet fyra
studiebesök, två vid hemtjänstområde A och två vid B. Det var ett lagom antal
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besök och det var mycket bra att besöken skedde vid två olika hemtjänst-
områden eftersom det bidrog till att öka insikten och förståelsen för hur
skiftande arbetsförhållanden och arbetsledning kan vara i olika områden.

Fem fältstudiedagar kan verka lite för att studera informationsöverföring men
samtliga vardagar i veckan var representerade och många av vårdtagarbesöken
med tillhörande arbetsmoment återkom, och därför är det inte särskilt troligt att
fler dagar hade medfört någon ny kunskap. Dessutom gjordes noggranna an-
teckningar under tiden vilket innebar att det allra mesta av informations-
överföringen kunde fångas upp under dessa dagar.

Det kan tyckas vara ett för litet underlag med endast fem intervjuer men
intervjupersonerna gav i huvudsak väldigt samstämmiga svar på frågorna. Syftet
med intervjuerna var att få kunskap om hur personalen upplevde sitt arbete och
vilka deras tankar var för att sedan utifrån det utarbeta enkätfrågorna. För det
ändamålet räckte det med fem intervjuer. Detta också med tanke på hur tids-
krävande det var att sedan renskriva dem från bandspelaren.

Däremot kan det i efterhand anses att 37 enkäter kanske var i minsta laget med
tanke på möjligheterna att kunna göra statistiska beräkningar på svaren. Vid
telefonsamtal med enhetscheferna upplystes om hur stora personalgrupperna var
och en beräkning utifrån det visade att besök vid fyra hemtjänstområden skulle
givit cirka 40-50 enkätsvar om alla varit närvarande vid enkättillfället.

Avslutningsvis kan ändå slutsatsen dras att undersökningens olika delmoment
fyllt sina syften och sammantaget ger samtliga dessa delmoment ett sam-
stämmigt resultat, vilket måste anses som mycket tillfredställande.

Förslag på förbättringar
Som utomstående är det ibland lättare att lägga märke till och se saker som den
ordinarie personalen inte längre reflekterar över. Här följer några exempel på
sådana iakttagelser och även förslag på hur dessa skulle kunna förändras för att
underlätta arbetet.

En kombinerad handdator/mobiltelefon till all personal skulle lösa många av de
moment som idag tar tid och ger upphov till stress och oro för personalen. Den
skulle ha all information om vårdtagarna samlad på ett och samma ställe.
Exempelvis telefonnummer till anhöriga och andra vårdinrättningar, mediciner,
rutiner, personalens arbetsschema med mera skulle bespara personalen
skrivandet och läsandet i pärmar och att gå med minneslappar i fickorna.
Matbeställningarna skulle kunna hanteras med handdatorn i ett system så att
även vårdtagarens intressen tillgodosågs. En larmfunktion som med endast en
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tryckning kunde larma närmaste annan personal skulle ge trygghet vid vård-
tagarbesök kvällstid eller i en nödsituation. Är det dessutom möjligt att skapa en
funktion i handdator/mobiltelefonen som kan låsa upp dörrarna hos vårdtagarna
skulle personalen slippa nyckelhanteringen också. Även matutkörarna borde ut-
rustas med en handdator/mobiltelefon så de kunde meddela sig till personalen
när de kom med maten.

I väntan på en kombinerad handdator/mobiltelefon känns det både självklart och
helt nödvändigt att personalen får tillgång till varsin mobiltelefon, vilket de
också själva önskar. Eftersom de rör sig över stora områden och vid olika tid-
punkter kan det vara mycket svårt att nå varandra för att be om hjälp eller för att
fråga om saker de omedelbart behöver ett svar på.

Vid studiebesöken och fältstudien noterades även situationer rörande andra
arbetsmoment, utöver informationsöverföringen, som borde kunna förändras
eller förbättras med enkla medel. Exempelvis skulle det underlätta både för
personal och vårdtagare om personalen utrustades med digitala feber-
termometrar. Den läser enkelt av temperaturen i örat istället för den gamla
rektala modellen som de flesta vårdtagare har i sina hem. Visserligen är det
meningen att det är vårdtagarnas egna febertermometrar som ska användas, men
de digitala är mycket enklare att använda och inköpskostnaden ringa i för-
hållande till vinsten. Det räcker med ett fåtal termometrar som personalen vid
behov kunde ta med sig när de vet att en vårdtagare är sjuk. Det skulle spara
personalens ryggar och de gamla som ofta har ont och är stela skulle inte behöva
störas i onödan.

När personalen kör runt till de olika vårdtagarna med bil är det ibland svårt att
hitta lämpliga parkeringsplatser på lagom avstånd. För många andra yrkes-
grupper inom kommunal verksamhet är det en självklarhet att de har ett
parkeringstillstånd som underlättar parkering medan de arbetar. Naturligtvis
borde även hemtjänstpersonalen ha det eftersom de också arbetar åt kommunen.
Många av hemtjänstbesöken är korta nog som de är och det är onödigt att den
tidspressade personalen ska behöva ödsla tid på att leta parkeringsplats till bilen.
Vid matleveranserna är det ännu viktigare att de snabbt kommer fram för att
maten inte ska hinna kallna.

För att personalen i framtiden, utan att frysa och bli blöta, ska ta sig runt till alla
vårdtagare så snabbt som möjligt vore ett antal miljövänliga, mindre elbilar utan
körkortskrav en lösning. Detta också med tanke på att allt färre unga idag tar
körkort. Eftersom det är så svårt att få personal redan som det är vore det
olyckligt om lämpliga sökanden sållades bort enbart för att de saknade körkort.
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Framtida forskning
Intressant vore att låta en grupp hemtjänstpersonal vara med och utforma en
handdator/mobiltelefon med de funktioner de anser sig vara i behov av. Därefter
testa den under en viss tid och sedan göra en utvärdering grundad på personalens
synpunkter.

Hur introduceras på bästa sätt ny teknik för människor som inte vill, kan eller
vågar närma sig produkter de inte kommit i kontakt med tidigare? Vilka metoder
finns, vilka är mest framgångsrika, behövs det eventuellt någon ny och i så fall
varför?

Hur utarbetas ett bra stöd för ny teknik för nya användare? Vad efterfrågas av
användarna och när? Hur ser fortsättningen av användandet ut efter intro-
duktionsfasen och i vilken form är det lämpligast att presentera och tillgänglig-
göra stödet?

Att utarbeta ett enkelt och tidsbesparande datorsystem för beställningen och
levererandet av matlådorna till vårdtagarna.
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Bilaga 1, Intervju av hemtjänstpersonal.

Intervjuperson nr:            Ålder:           Kön:               Högsta examen:
Antal skolår:                    Sysselsättningsgrad:            Anställningstid inom
hemtjänsten:

Med information avses i intervjun all form av ny kunskap, påståenden, svar på
frågor, upplysningar, nedskrivna meddelanden, telefonsamtal med mera, som på
något sätt har betydelse för ditt arbete och som det är viktig att du känner till för
att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt. Den kan komma antingen från kollegor,
vårdtagare/klient, anhöriga, enhets- eller gruppchefen eller någon annan som på
något sätt har en anknytning till ditt arbete. Givetvis kan du själv också förmedla
information av detta slag till ovan nämnda grupper. Det kan exempelvis vara en
vårdtagare/klient som säger: ”I kväll behöver ni inte komma hit eftersom jag inte
kommer att vara hemma.” Eller det kan vara sjukhuset som ringer och meddelar
att en vårdtagare kommer att skickas hem samma dag. Eller en anhörig som ber
er avbeställa mat för nästa dag, eftersom vårdtagaren just den dagen får hem-
lagad mat av den anhörige. Det kan också vara distriktsköterskan som ringer för
att förvarna om ett besök hos en vårdtagare/klient.

Allmänt om arbetssituationen:
1. Vid vilka tillfällen får du information och har själv tillfälle att ge

information under en arbetsdag?
2. Vad för slags information rör det sig vanligen om?
3. Hur tycker du att det fungerar med information som ska förmedlas mellan

olika personer, så som arbetssituationen är nu?
4. Händer det att information inte når fram dit den ska? Om ja, har du någon

uppfattning eller förklaring till varför den inte gör det?
5. Har du några knep eller strategier för att inte glömma ge information till

andra eller för att komma ihåg något för egen del?
6. Har du funderat på någon form av rutiner eller system när det gäller

information som behöver förmedlas mellan er i personalen, mellan
personal och chef, mellan personal och anhöriga och mellan personal och
vårdtagare/klient, för att försäkra att den kommer fram?

7. Vilka moment i ditt arbete har du upplevt som mest krävande under
senaste halvåret, de fysiska eller de psykiska? Varför?

Om nyckelhanteringen:
8. Händer det ibland att det brister i rutinerna när det gäller vårdtagarnas

nycklar?
9. Om ja, har du någon uppfattning om hur ofta det förekommer och varför?
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10. Finns det något som du skulle vilja förändra när det gäller vårdtagarnas
nycklar?

Om vårdtagaren/klienten:
11. Anser du att du kontinuerligt får tillräckligt med information om dina

vårdtagare/klienter för att kunna göra ett bra arbete?
12. Hur och när sker uppdateringen om vårdtagarens/klientens hälsa och

personliga önskemål idag?
13. Finns det något som du skulle vilja förändra angående informationen om

vårdtagarna/klienterna?
Om matbeställningar/matleveranser

14. Hur tycker du rutinerna med matbeställningar och matleveranser fungerar
idag?

15. Finns det något som du skulle vilja förändra med rutinerna för
matbeställningar och matleveranser?

Om teknikvana:
16. Har du en dator eller en handdator hemma?
17. Om ja, brukar du använda den och i så fall till vad?
18. Om nej, tänker du skaffa en dator eller handdator till hemmet?
19. Brukar du använda datorn och faxen på arbetsplatsen? Om nej, varför

inte?
20. Har du tillgång till och använder du mobiltelefon privat? Om ja, till vad?
21. Var du positiv eller negativ till att ni skulle börja använda mobiltelefoner i

ert arbete? Varför?
22. Fick ni någon form av utbildning och därefter support/handledning inför

hanteringen av mobiltelefonerna? Om nej, hade du önskat det eller anser
du i efterhand att det hade behövts?

Om teknikacceptans:
23. Hur tänker och känner du inför tanken om det i framtiden kommer att

införas ny teknik, exempelvis mobiltelefoner med fler funktioner eller
handdatorer, inom hemtjänstarbetet? (Visa tidningsurklipp på handdator
från Kungsbacka kommun.)

24. Ser du några nackdelar eller risker med införandet utav ny teknik inom
hemtjänsten?

25. Ser du några fördelar eller vinster med införandet utav ny teknik inom
hemtjänsten?

26. Finns det någon form av teknik som du kommit i kontakt med och tänkt,
att detta skulle vi kunna ha nytta av i hemtjänstarbetet?

27. Om du hade obegränsat med resurser och fick fantisera fritt, hur skulle
hemtjänstarbetet då se ut?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2, Enkät till hemtjänstpersonal.

Hur länge har Du arbetat inom hemtjänsten?………….år………..mån.

Vilken sysselsättningsgrad har Du?…………%.

Vilket år är Du född?    19…….

Är Du kvinna        eller man

Vilken är Din högsta examen?……………………………………………………

Hur många skolår har Du sammanlagt? …………..år………..mån.

Vad menas med information?
Med information avses i intervjun all form av ny kunskap, påståenden, svar på
frågor, upplysningar, nedskrivna meddelanden, telefonsamtal med mera, som på
något sätt har betydelse för Ditt arbete och som det är viktig att Du känner till
för att kunna utföra Ditt arbete på bästa sätt.

Den kan komma antingen från kollegor, klient, anhöriga, enhets- eller
gruppchefen eller någon annan som på något sätt har en anknytning till Ditt
arbete. Givetvis kan Du själv också förmedla information av detta slag till ovan
nämnda grupper.

Det kan exempelvis vara en klient som säger: ”I kväll behöver ni inte komma hit
eftersom jag inte kommer att vara hemma.” Det kan vara sjukhuset som ringer
och meddelar att en klient kommer att skickas hem samma dag. En anhörig som
ber er avbeställa mat för nästa dag, eftersom klienten just den dagen får hem-
lagad mat av den anhörige. Det kan också vara distriktsköterskan som ringer för
att förvarna om ett besök hos en klient.

På förhand tack för din medverkan!
Ann-Kristin Båvemyr
Kognitionsvetenskapliga programmet
Linköpings universitet
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1. Hur många olika klienter uppskattar Du att Du besöker i genomsnitt under en
    vecka?       Cirka____________stycken.

2. Hur många olika pärmar/papper uppskattar Du att Du behöver titta i/läsa på
varje arbetsdag?
      0-3       3-5         5-7          Fler än 7

3. Hur många olika pärmar/papper uppskattar Du att Du behöver skriva i/på
varje arbetsdag?
     0-3           3-5         5-7          Fler än 7

4. Brukar du ha minneslappar i fickorna för att inte glömma
    bort viss information?                                                                     Ja            Nej

5.  Händer det att Du i efterhand får reda på att
     information som Du egentligen skulle ha haft, inte nått Dig?       Ja            Nej

6. Händer det att Du känner oro eller stress över att Du ska glömma
 att vidarebefordra information?                                                       Ja           Nej

7. Upplever Du att Ditt arbete är mer psykiskt påfrestande än fysiskt?   Ja      Nej

8. Hur viktiga anser Du att nedanstående alternativ är för att förbättra
hemtjänstarbetet? Kryssa i en ruta för varje alternativ.

  Inte Lite Viktigt Ganska Mycket
  viktigt viktigt viktigt viktigt

Högre lön      1    2    3    4    5
Ny teknik      1    2    3    4    5
Mer personal      1    2    3    4    5
Borttagning av städ/tvätt 1    2    3    4    5
Annan förändring      1    2    3    4    5
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9. Systemet med nyckelhanteringen fungerar bra. Instämmer helt
Instämmer mycket
Instämmer
Instämmer delvis
Instämmer inte

10. Systemet med matbeställningar och Instämmer helt
      matleveranserna fungerar bra.  Instämmer mycket

Instämmer
Instämmer delvis
Instämmer inte

11. Skulle Du kunna tänka Dig att göra klientens Absolut troligt
      beställningar och övriga matinköp, tillsammans Mycket troligt

med klienten i dennes hem med en handdator, Troligt
under förutsättning att Du har utbildning i att Mindre troligt
hantera datorn? Inte troligt

12. Systemet med den gula pärmen hos klienterna, Instämmer helt
där det finns information om klienten, medicin, Instämmer mycket
anhöriga osv. fungerar bra. Instämmer

Instämmer delvis
Instämmer inte

13. Hur känner Du inför att dokumentera Mycket positiv
      vårdstatusen hos klienterna med hjälp Lite positiv
      av en dator? Varken positiv eller negativ

Lite negativ
Mycket negativ

14. Anser Du att ni fått tillräckligt med information och undervisning för
      att kunna dokumentera klientens vårdstatus med hjälp av en dator?   Ja    Nej

15. Hur tänker och känner Du inför tanken om det i Mycket positiv
      framtiden kommer att införas ny teknik, exempelvis Lite positiv
      mobiltelefoner med fler funktioner eller handdatorer, Varken positiv eller
      i hemtjänstarbetet? negativ

Lite negativ
Mycket negativ
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16. Jag har hemma:                      Dator       Handdator         Mobiltelefon
Inget av det

17. Jag använder hemma:            Dator       Handdator         Mobiltelefon
Inget av det

18. Privata mobiltelefonen använder jag till att:     Ringa med       Skicka SMS
Annat

19. Jag använder på arbetsplatsen:            Dator        Fax         Mobiltelefon
Inget av det

20. Anser Du att all personal i hemtjänsten behöver ha en mobiltelefon i arbetet?
Ja      Nej

21. Tror Du att det finns en risk att ny teknik skulle ta tid ifrån vården?
Ja       Nej

22. Tror Du att ny teknik i hemtjänsten skulle höja statusen på ert arbete?
Ja       Nej

23. Om Du hade obegränsat med resurser och fick fantisera fritt, hur skulle
hemtjänstarbetet då se ut?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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